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DOMENIUL DE APLICARE A LEGII PRIVIND PROCEDURA INSOLVENȚEI 
PERSOANELOR FIZICE – ASPECTE GENERALE 

 
DOMAIN OF THE INDIVIDUAL INSOLVENCY PROCEDURES LAW – GENERAL 

ASPECTS 
 

CSABA BELA, Nasz lector univ. dr.  
Universitatea de Vest din Timișoara 

 
Summary: If professionals, for various reasons, can sometimes end up paying, why they can’t 

go into indebtedness situations and private individuals who, in most cases, have no knowledge of 
economic specialties and often they haven’t the skills to be good managers of their own financial 
resources?The stated purpose of Law no. 151/2015 is the establishment of a collective procedure for 
the recovery of the financial situation of the individual debtor, in good faith, covering as much as 
possible his liabilities and the discharge of debts. A comparative analysis of the solutions proposed 
by the legislator in the case of indebtedness of single private individuals in relation to the insolvency 
of professionals points out that there are no significant differences between these mechanisms. 

 
Ca o consecință a crizei financiare globale, ale cărei efecte au ajuns și în țara noastră, 

legiuitorul român s-a văzut nevoit să actualizeze legislația în materie de insolvență, trei momente 
fiind de remarcat: pe de o parte, în anul 2009, a fost adoptată Legea privind introducerea 
concordatului preventiv și mandatului ad-hoc1, iar în anul 2013, Ordonanța de urgență a Guvernului 
privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale2; pe de altă parte, după ce în 
ședința de Guvern din 1 octombrie 2014 executivul a avizat favorabil proiectul Legii privind 
insolvența persoanei fizice, în vara anului 2015 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 
151/2015. 

Deși a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 26 iunie 2015 şi 
urma să intre în vigoare, potrivit art. 93, în termen de 6 luni de la data publicării, cu excepţia art. 92 
(care vizează constituirea comisiilor de insolvenţă, modul de întocmire a primei liste a 
administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice, precum 
şi constituirea secţiunii „Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei 
întreprinderi” în cadrul Buletinului procedurilor de insolvenţă), acest act normativ a intrat în vigoare 
abia la data de 1 ianuarie 20183. 

Este cunoscut că în toate obligațiile civile respectarea termenului de plată (a scadenței 
obligației) are o valoare însemnată, chiar dacă este de netăgăduit faptul că în materie comercială 
acest element este mai important decât „forma” în care obligația respectivă a luat naștere, dreptul 
comercial protejând cu precădere creditorul față de debitor, tocmai pentru a favoriza derularea rapidă 
a operațiunilor economice. 

Într-adevăr, implicarea, voluntară sau involuntară, a oricărei persoane fizice sau juridice în 
realitatea cotidiană nu se poate face fără antamarea, chiar și numai teoretică, a situației financiare 

                                                 
1 Legea nr. 381/2009 a fost publicată în M.Of. nr. 870 din 14 decembrie 2009, suferind, ulterior, mai multe 
modificări, în prezent fiind abrogată prin art. 344 lit. b) din Legea nr. 85/2014; din titlul oficial al legii abrogate 
lipsea prepoziția „a”, aceasta nefiind, de altfel, singura greșeală gramaticală. 
2 O.U.G. nr. 46/2013 a fost publicată în M.Of. nr. 299 din 24 mai 2013. 
3 Prin O.U.G. nr. 61/2015 (M.Of. nr. 962 din 24 decembrie 2015), termenul de intrare în vigoare a acestui act 
normativ a fost prorogat până la data de 31 decembrie 2016; prin O.U.G. nr. 98/2016 (M.Of. nr. 1.030 din 21 
decembrie 2016) termenul de intrare în vigoare prevăzut la art. 93 teza întâi din Legea nr. 151/2015 privind 
procedura insolvenţei persoanelor fizice, a fost prorogat până la data de 1 august 2017; ulterior, prin O.G. nr. 6/2017 
(M.Of. nr. 614 din 28 iulie 2017) data intrării în vigoare a acestei legi a fost prorogată până la 1 ianuarie 2018. 
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puse sub semnul incertitudinii1. De aceea, în opinia noastră, este foarte important ca orice debitor 
aflat în dificultate financiară2 în primul rând să recunoască faptul că traversează o perioadă 
anevoioasă din punct de vedere economic, iar în al doilea rând să apeleze la ajutorul creditorilor săi 
pentru a depăși dificultățile financiare prin care trece întreprinderea pe care o exploatează ori doar 
persoana sa. 

Dacă profesioniștii pot, din varii motive, să ajungă uneori în încetare de plăți, de ce nu ar putea 
să ajungă în situații de supraîndatorare și persoanele fizice simpli particulari, care, în cele mai multe 
cazuri, nu au nici cunoștințe de specialitate economică și nici nu dețin abilitățile necesare pentru a fi 
niște buni administratori ai propriilor resurse financiare? 

Realitatea ne-a demonstrat că și persoanele fizice care nu sunt profesioniști, deci care nu 
exploatează o întreprindere, pot să ajungă în incapacitate de a-și mai putea plăti datoriile legal 
asumate, motiv pentru care în statele occidentale, precum SUA, Marea Britanie, Franța, Germania, 
Japonia, iar de câțiva ani și în multe dintre fostele țări din blocul comunist, cum ar fi Polonia, Cehia, 
Letonia, Estonia, Lituania (de fapt, în aproape toată Uniunea Europeană3), au fost adoptate 
reglementări specifice în domeniu. 

Actuala conjunctură economică (scăderea puterii de cumpărare a veniturilor populației, 
creșterea șomajul, deprecierea monedei naționale în raport cu moneda unică europeană etc.) reclamă 
oferirea unui sprijin persoanelor fizice supraîndatorate din cauze independente de voința lor (este 
vorba, în special, de cei care au contractat credite în CHF la momentul la care cursul CHF/RON era 
de aproximativ 2 lei pentru 1 franc elvețian), iar acest sprijin, după cum s-a arătat într-un raport 
întocmit de BNR în luna februarie 20154, nu putea să constea, din perspectiva costurilor implicate 
raportat la efectele produse, nici în intervenția băncii centrale pentru a aduce cursul CHF/RON la 
nivelul din 14 ianuarie 2015 (CHF/RON=3,7), nici în conversia în lei a creditelor denominate în 
CHF, la cursuri diferite de cursul pieței din ziua conversiei și nici în conversia în lei a creditelor 
denominate în CHF și în EUR, la cursuri diferite de cursul pieței din ziua conversiei. 

Până la apariția Legii nr. 151/2015, mai exact până la intrarea în vigoare a acestui act normativ, 
creditorii care au întârzieri la încasarea ratelor contractuale, dacă beneficiază de anumite cauze de 
preferință, recurgeau la procedura de executare silită individuală în scopul satisfacerii creanțelor 
deținute, însă această procedură este una consumatoare de timp și de resurse datorită faptului că 
debitorul urmărit are dreptul să atace, pe calea contestației la executare5, fiecare act de executare 
silită întocmit de executorul judecătoresc. 

Scopul declarat al Legii nr. 151/2015 este instituirea unei proceduri colective pentru redresarea 
situaţiei financiare a debitorului persoană fizică, de bună-credinţă, acoperirea într-o măsură cât mai 
mare a pasivului acestuia şi descărcarea de datorii (art. 1). 

                                                 
1 A. Buta, Anularea actelor frauduloase în procedura insolvenței, Ed. C.H. Beck, București, 2012, p. 2. 
2 În conformitate cu pct. 27 al art. 5 din Legea nr. 85/2014, „debitor în dificultate financiară este debitorul care, deși 
execută sau este capabil să execute obligațiile exigibile, are un grad de lichiditate pe termen scurt redus și/sau un 
grad de îndatorare pe termen lung ridicat, ce pot afecta îndeplinirea obligațiilor contractuale în raport cu resursele 
generate din activitatea operațională sau cu resursele atrase prin activitatea financiară” (s.n.). 
3 Dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, în prezent doar în Bulgaria nu există reglementată o 
procedură de insolvență a persoanei fizice care nu este comerciant; de asemenea, din informațiile pe care le avem 
nici în Republica Moldova nu există deocamdată o lege care să reglementeze acest domeniu. 
4 A se vedea, pentru detalii, BNR – Analiza creditelor în franci elvețieni, la adresa 
http://www.bnr.ro/files/d/Pubs_ro/Analize/R20150210Guv_analiza.pdf. 
5 Potrivit art. 712 din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost el modificat prin O.U.G. nr. 1/2016 (M.Of. nr. 85 
din 4 februarie 2016), „(1) Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum și 
împotriva oricărui act de executare se poate face contestație de către cei interesați sau vătămați prin executare. (...) 
(3) De asemenea, după începerea executării silite, cei interesați sau vătămați pot cere, pe calea contestației la 
executare, și anularea încheierii prin care s-a admis cererea de încuviințare a executării silite, dacă a fost dată fără 
îndeplinirea condițiilor legale. (...)”. 
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Legea privind procedura insolvenţei persoanelor fizice cuprinde, în art. 2, o enumerare a celor 
opt principii pe care se bazează prevederile noului act normativ. 

În conformitate cu tehnica legislativă modernă, Legea nr. 151/2015 conţine în partea sa 
introductivă (art. 3) o serie de definiţii ale conceptelor pe care le utilizează (26 de termeni şi expresii 
au primit explicaţii din partea legiuitorului)1. 

Acest act normativ reglementează trei forme ale procedurii de insolvență: 
a) procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor; 
b) procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active; 
c) procedura simplificată de insolvență. 
O analiză comparată a soluțiilor propuse de legiuitor în cazul supraîndatorării persoanelor 

fizice simpli particulari în raport cu insolvența profesioniștilor reliefează că între aceste mecanisme, 
în esență, nu există diferențe semnificative. 

Astfel, și persoana fizică ale cărei obligații nu rezultă din exploatarea unei întreprinderi are la 
dispoziție două mari modalități de atingere a scopului legii: 1) o procedură care urmărește redresarea 
financiară a debitorului (similar procedurii de reorganizare judiciară a profesioniștilor persoane 
juridice2), prin care se asigură plata eșalonată parțială a datoriilor persoanei fizice – procedura de 
insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor; 2) o procedură în care toate bunurile și/sau 
veniturile urmăribile ale debitorului sunt lichidate pentru acoperirea pasivului (comparabilă cu 
procedura falimentului profesioniștilor3) – denumită procedura judiciară de insolvență prin lichidare 
de active. 

Pe lângă aceste două forme (le-am numi noi, principale) ale procedurii de insolvență, mai 
există o a treia – procedura simplificată de insolvență –, însă, date fiind condițiile în care aceasta 
poate fi aplicată, condiții care, în opinia noastră, sunt mai mult decât prohibitive (cuantumul total al 
obligațiilor debitorului să fie de cel mult 10 salarii minime pe economie; debitorul să nu aibă bunuri 
sau venituri urmăribile; debitorul să aibă peste vârsta standard de pensionare sau să-și fi pierdut total 

                                                 
1 Deşi este evident că legiuitorul a dorit ca, spre deosebire de reglementarea din cuprinsul art. 3 din Legea nr. 
85/2006 (M.Of. nr. 359 din 21 aprilie 2006), aşezarea termenilor şi a expresiilor definiţi să fie făcută în ordine 
alfabetică (la fel ca în Legea nr. 85/2014, publicată în M.Of. nr. 466 din 25 iunie 2014 – art. 5), noţiunea de 
„creditor cu creanţe curente sau creditor curent” nu a fost introdusă la pct. 7, după cea de „creditor chirografar”, cum 
ar fi fost firesc, ci la final, la pct. 26; din păcate, nu este singura eroare din cuprinsul noii legi [spre ex., la pct. 13 al 
art. 3 cuvântul „debitor” este repetat în mod inutil, de vreme ce este evident că în condiţiile în care debitorul este cel 
care locuieşte efectiv împreună cu familia şi/sau cu alte persoane într-un anumit imobil, dacă aceştia se află în 
întreţinerea sa, tot el este şi cel care le prestează o asemenea întreţinere în mod curent; la art. 14 alin. (6) condiţia de 
la art. 3 pct. 12 este inutilă, întrucât ea este deja cuprinsă în art. 4 alin. (1) lit. b); situaţia este similară la art. 48 alin. 
(1) şi art. 65; în cuprinsul art. 10 alin. (6) exprimarea este una defectuoasă – „repartizarea unei noi cereri, acţiuni sau 
contestaţii (...) se repartizează (...)”; teza a II-a a lit. j) a alin. (5) al art. 13 este inutilă, pentru că este deja 
reglementată la lit. h) a aceluiaşi text de lege; trimiterea la art. 65 din cuprinsul art. 14 alin. (2) este eronată, întrucât 
art. 65 nu prevede procedura de urmat în cazul în care debitorul este supus procedurii simplificate de insolvenţă, ci 
condiţiile de aplicare a acestei proceduri de insolvenţă; la art. 48 alin. (1) din greşeală se face trimitere la alin. (2) şi 
(3) ale art. 4, fiind evident că trimiterea trebuia să fie făcută la alin. (3) şi (4) ale aceluiaşi articol, care prevăd 
cazurile de excludere de la aplicabilitatea procedurii reglementate de Legea nr. 151/2015; art. 46 lit. a) pct. 2 nu se 
corelează cu art. 14, pentru că nicăieri în lege nu este reglementată respingerea de către comisia de insolvenţă a 
cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor cu formularea unei 
„propuneri de deschidere a procedurii judiciare de insolvenţă prin lichidare de active” etc.]. 
2 Potrivit pct. 54 al art. 5 din Codul insolvenței, „reorganizare judiciară este procedura ce se aplică debitorului în 
insolvență, persoană juridică, în vederea achitării datoriilor acestuia, conform programului de plată a creanțelor. 
Procedura de reorganizare presupune întocmirea, aprobarea, confirmarea, implementarea și respectarea unui 
plan, numit plan de reorganizare, care poate să prevadă, nelimitativ, împreună sau separat: a) restructurarea 
operațională și/sau financiară a debitorului; b) restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social; 
c) restrângerea activității prin lichidarea parțială sau totală a activului din averea debitorului” (s.n.). 
3 În conformitate cu pct. 45 al art. 5 din Codul insolvenței, „procedura falimentului este procedura de insolvență, 
concursuală, colectivă și egalitară, care se aplică debitorului în vederea lichidării averii acestuia pentru acoperirea 
pasivului, urmată de radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat” (s.n.). 
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ori cel puțin jumătate din capacitatea de muncă), considerăm că nu multe persoane fizice se vor 
califica pentru a putea accede la această a treia modalitate de realizare a scopului general al 
procedurii reglementate de Legea nr. 151/2015. 

Prin H.G. nr. 419/2017 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Legii privind 
procedura insolvenţei persoanelor fizice1. Aceste norme au drept obiect stabilirea modului de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 151/2015, cu privire la modalitatea de desfăşurare a şedinţelor de 
conciliere, modul de comunicare cu debitorul şi creditorii, tipurile onorariilor pentru administratorul 
procedurii şi lichidator, precum şi cuantumul minim şi maxim al acestor onorarii. 

Potrivit art. 4 alin. 1 din legea-cadru, procedurile prevăzute de acest act normativ se aplică 
debitorului persoană fizică ale cărui obligaţii nu rezultă din exploatarea de către acesta a unei 
întreprinderi, în sensul art. 3 din Codul civil2, şi care: 

a) are domiciliul, reşedinţa sau reşedinţa obişnuită în România, de cel puţin 6 luni anterior 
depunerii cererii; 

b) este în stare de insolvenţă, în sensul art. 3 pct. 12, şi nu există o probabilitate rezonabilă3 de 
a redeveni, într-o perioadă de maximum 12 luni, capabil să îşi execute obligaţiile astfel cum au fost 
contractate, cu menţinerea unui nivel de trai rezonabil4 pentru sine şi pentru persoanele pe care le are 
în întreţinere; 

c) cuantumul total al obligaţiilor sale scadente este cel puţin egal cu valoarea-prag de 15 salarii 
minime pe economie. 

În consecință, nu orice persoană fizică care nu este profesionist poate fi subiect al Legii nr. 
151/2015, ci numai aceea care are domiciliul, reședința sau reședința obișnuită în România, de cel 
puțin 6 luni anterior depunerii cererii. 

                                                 
1 H.G. nr. 419/2017 a fost publicată în M.Of. nr. 436 din 13 iunie 2017. 
2 Potrivit art. 3 Cod civil: „(1) Dispoziţiile prezentului cod se aplică şi raporturilor dintre profesionişti, precum şi 
raporturilor dintre aceştia şi orice alte subiecte de drept civil. (2) Sunt consideraţi profesionişti toţi cei care 
exploatează o întreprindere. (3) Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau 
mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri 
sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ” (s.n.). 
3 Probabilitatea rezonabilă se apreciază prin considerarea cuantumului total al obligaţiilor raportat la veniturile 
realizate sau prognozate a fi realizate faţă de nivelul de pregătire profesională şi expertiză ale debitorului, precum şi 
la bunurile urmăribile deţinute de acesta. 
4 În conformitate cu dispoziţiile art. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, „(1) În scopul 
îndeplinirii prevederilor art. 45 alin. (1) lit. d) din Lege, preşedintele comisiei de insolvenţă la nivel central emite 
decizie şi dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I şi pe pagina de internet a Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorului a criteriilor pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil în procedura de 
insolvenţă pe bază de plan de rambursare şi în procedura judiciară de insolvenţă prin lichidare de active. (2) În 
vederea determinării criteriilor pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, comisia de insolvenţă la nivel central 
se va raporta, inclusiv, la următoarele repere: a) valoarea coşului minim lunar de consum, stabilit în baza 
informaţiilor primite de la organismele competente, precum Institutul Naţional de Statistică şi/sau Institutul pentru 
Calitatea Vieţii; b) particularităţi de ordin financiar, structura pieţei forţei de muncă; c) valoarea minimă a 
cheltuielilor profesionale şi/sau de şcolarizare; d) preţul utilităţilor, al alimentelor şi produselor de bază; e) 
componenţa şi structura familiei debitorului, prin includerea în aceasta a persoanelor aflate în întreţinerea 
debitorului, a persoanelor cărora debitorul le prestează întreţinere şi a persoanelor care convieţuiesc cu debitorul sau 
care contribuie la prestarea întreţinerii; f) existenţa unor situaţii speciale de sănătate, integritate fizică, a unor 
dizabilităţi, în cazul debitorului ori persoanelor cărora le prestează întreţinere sau în cazul persoanei cu care 
convieţuieşte; g) cheltuielile minime legate de funcţionarea şi întreţinerea unui vehicul indispensabil, prin raportare 
la criteriile prevăzute de art. 3 pct. 2 lit. c) din Lege, dar şi la disponibilitatea şi costurile folosirii sistemului de 
transport public sau a unui mijloc de transport alternativ şi a costurilor asociate; h) cheltuielile minime determinate 
de creşterea, îngrijirea şi educarea copilului aflat în întreţinerea debitorului sau cu privire la care debitorul prestează 
întreţinere, prin raportare la diferitele stadii de dezvoltare ale acestuia; i) exigenţe minimale ale unei locuinţe 
convenabile, inclusiv cele prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. (3) Comisiile de insolvenţă la nivel teritorial, administratorii procedurii şi lichidatorii pentru procedura 
insolvenţei persoanelor fizice urmăresc în stabilirea, în concret, a cheltuielilor pentru asigurarea unui nivel de trai 
rezonabil pentru debitorul aflat în procedura insolvenţei criteriile generale aprobate de comisia de insolvenţă la 
nivel central” (s.n.). 
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Domiciliul sau reședința vizează persoanele fizice care sunt cetățeni români, în timp ce 
sintagma „reședința obișnuită în România” privește persoanele fizice care sunt cetățeni străini sau 
apatrizi. 

În acest sens, art. 26, art. 27 și art. 30 din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, 
reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată1, statuează că cetățenii români au 
dreptul să își stabilească sau să își schimbe, în mod liber, domiciliul ori reședința, cu excepția 
cazurilor expres prevăzute de lege. Cetățenii români nu pot avea în același timp decât un singur 
domiciliu și/sau o singură reședință. În cazul în care aceștia dețin mai multe locuințe, își pot stabili 
domiciliul sau reședința în oricare dintre ele. 

Domiciliul persoanei fizice este acolo unde aceasta declară că are locuința principală. 
Reședința este acolo unde persoana fizică declară că are locuința secundară, alta decât cea de 

domiciliu. 
De asemenea, potrivit art. 2570 din Codul civil, reședința obișnuită a persoanei fizice (în sensul 

Cărții a VII-a, Dispoziții de drept internațional privat) este în statul în care persoana își are locuința 
principală, chiar dacă nu a îndeplinit formalitățile legale de înregistrare. Pentru determinarea 
locuinței principale, vor fi avute în vedere acele circumstanțe personale care indică legături durabile 
cu statul respectiv sau intenția de a stabili asemenea legături, dovada reședinței obișnuite putând fi 
făcută cu orice mijloace de probă. 

Pentru a circumstanția noțiunea de „reședință obișnuită în România”, prin art. 4 alin. 2 din 
legea-cadru s-a prevăzut că debitorul are reședința obișnuită în România dacă locuiește în mod 
statornic în țara noastră, chiar dacă nu a îndeplinit formalitățile legale de înregistrare, ori dacă are 
bunuri și/sau realizează venituri în România. 

O altă condiție pentru aplicarea procedurii reglementate de Legea nr. 151/2015 este ca 
debitorul persoană fizică să se afle în stare de insolvență. 

Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența 
fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor, pe măsură ce acestea devin scadente. Insolvența 
debitorului se prezumă atunci când acesta, după trecerea unui termen de 90 de zile de la data 
scadenței, nu a plătit datoria sa față de unul sau mai mulți creditori, prezumția fiind una relativă. 

Contrar unei opinii recente2, apreciem că legiuitorul român nu a fost consecvent în definirea 
noțiunii de insolvență, întrucât, deși par, la prima vedere, similare, în realitate, definițiile date de 
Legea nr. 151/2015, respectiv de Legea nr. 85/2014 prezintă anumite diferențe. 

Astfel, dacă în Legea nr. 85/2014 insolvența este definită prin raportare la toate cele trei 
caractere ale creanței – aceea de a fi certă, lichidă și exigibilă –, în Legea nr. 151/2015 insolvența 
este definită, în sensul acestui act normativ, prin raportare numai la unul dintre aceste caractere, și 
anume la acela de a fi exigibilă („pe măsură ce acestea devin scadente”). 

Lăsând la o parte faptul că nu este indicat ca, după mai bine de 10 ani de practică comercială în 
care instanțele au interpretat și aplicat în mod unitar dispozițiile normative ce reglementează condiția 
de fond pentru deschiderea procedurii de executare colectivă, să se adopte o lege nouă prin care să se 
definească diferit noțiunea de insolvență, chiar dacă aceasta vizează un neprofesionist, considerăm că 
soluția legislativă este și greșită, insolvența, ca stare a patrimoniului unei persoane fizice sau juridice, 
profesionist sau simplu particular, neputând avea un conținut diferit. 

Din definiția legală se poate deduce cu ușurință că cele două caracteristici esențiale ale 
insolvenței particularilor o reprezintă insuficiența fondurilor bănești disponibile în patrimoniul 
debitorului persoană fizică și neplata datoriilor scadente, cauzată de lipsa lichidităților. 
                                                 
1 O.U.G. nr. 97/2005, publicată în M.Of. nr. 641 din 20 iulie 2005, a fost republicată în M.Of. nr. 719 din 12 
octombrie 2011. 
2 D. Deteșan, Tratamentul juridic al supraîndatorării consumatorului. Procedura insolvenței persoanei fizice, Teză 
de doctorat, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept, 2015, p. 79. 
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Așadar, insolvența nu se caracterizează prin starea de fond generală proastă a situației 
financiare a neprofesionistului în cauză sau existența unui pasiv mai mare decât activul patrimonial al 
debitorului persoană fizică, adică insolvabilitatea sa, ci printr-o lipsă a fondurilor bănești necesare 
pentru acoperirea datoriilor certe, lichide și exigibile. Încetarea plăților trebuie să aibă un caracter de 
generalitate și să constituie indiciul exterior și manifestarea dezordinii și neputinței persoanei fizice 
ale cărei obligații nu rezultă din exploatarea de către acesta a unei întreprinderi, în sensul art. 3 Cod 
civil, de a executa obligațiile scadente, certe și lichide asumate, de unde rezultă că aceasta trebuie 
privită ca un fapt complex supus interpretării și aprecierii comisiei de insolvență, respectiv instanței 
de judecată, după caz. 

Considerăm că trebuie făcută o delimitare clară între conceptul de „insolvență” și cel de 
„insolvabilitate”, trasarea unei asemenea linii de demarcație impunându-se și datorită faptului că, 
având în vedere avantajele pe care noua lege le conferă debitorilor persoane fizice ajunse în stare de 
insolvență – ne referim, în special, la ștergerea datoriilor reziduale –, este posibil ca anumiți debitori 
să solicite accesarea uneia dintre procedurile reglementate de Legea nr. 151/2015, deși nu sunt în 
insolvență, ci, cel mult, în insolvabilitate. 

Modificarea raportului firesc între activul și pasivul unui patrimoniu, care indică numai starea 
de solvabilitate a titularului acelui patrimoniu, nu este concludentă în ceea ce privește insolvența 
respectivei persoane fizice. Doar prezența insolvenței poate duce la deschiderea procedurii 
concursuale, în timp ce numai insolvabilitatea nu este în măsură să conducă la aceasta, existența unui 
pasiv mai mare decât activul putând fi luată în considerare, eventual, doar la stabilirea căii de urmat: 
procedura administrativă de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, procedura 
judiciară de insolvență prin lichidare de active sau procedura simplificată de insolvență. 

A treia cerință vizează persistența în timp a stării de insolvență. 
Când se face aprecierea asupra disponibilului bănesc al debitorului, spre deosebire de 

procedura insolvenței profesioniștilor, în care trebuie să se aibă în vedere numai sumele prezente, nu 
și cele viitoare, pentru că se analizează starea financiară de la momentul introducerii și soluționării 
cererii de chemare în judecată, în procedura insolvenței simplilor particulari situația este inversată. 

În acest sens, legiuitorul, pe lângă cerința ca debitorul persoană fizică să se găsească în stare de 
insolvență, a mai prevăzut o condiție negativă, și anume aceea să nu existe o probabilitate rezonabilă 
ca debitorul să redevină, într-o perioadă de maximum 12 luni, capabil să își execute obligațiile astfel 
cum au fost contractate, cu menținerea unui nivel de trai rezonabil pentru sine și pentru persoanele pe 
care le are în întreținere, probabilitatea rezonabilă urmând a se aprecia prin considerarea cuantumului 
total al obligațiilor raportat la veniturile realizate sau prognozate a fi realizate față de nivelul de 
pregătire profesională și expertiză ale debitorului, precum și la bunurile urmăribile deținute de acesta. 

Așadar, pentru verificarea acestei condiții negative – să nu existe șanse de reechilibrare într-un 
termen de 12 luni de la data depunerii cererii de aplicare a procedurii de insolvență, cu luarea unor 
măsuri de redresare și cu asigurarea unui nivel de trai rezonabil –, organul care aplică procedura 
colectivă va trebui să realizeze o analiză de cash-flow pe următorul an, prin raportare la criteriile 
prevăzute de lege – venituri realizate/prognozate a fi realizate față de nivelul de pregătire 
profesională și expertiză ale debitorului –, precum și la bunurile urmăribile deținute de acesta. 

De aceea, suntem de părere că instanțele de judecată, respectiv comisiile de insolvență urmează 
să se raporteze și la potențiale viitoare venituri sau beneficii ale debitorilor, întrucât acestea pot și 
trebuie să fie luate în considerare la aprecierea insolvenței, nu numai la starea financiară actuală a 
patrimoniului acestora, chiar dacă încetarea de plăți nu trebuie să fie absolută, ci să fie reală, să 
rezulte din lipsa lichidităților necesare pentru plata datoriilor exigibile și să pună în evidență 
dezechilibrul financiar al persoanei fizice particulare. 

A patra condiție este cea a valorii-prag, care reprezintă cuantumul minim al datoriilor scadente 
ale debitorului necesar pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii insolvenței pe 
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bază de plan de rambursare a datoriilor sau a procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de 
active, respectiv 15 salarii minime pe economie (deşi legea nu precizează dacă este vorba de salarii 
brute sau nete, considerăm că trebuie avut în vedere salariul minim brut din România, întrucât doar 
acesta este unul fix, care se actualizează periodic de către Guvern1). 

Cerința existenţei unui cuantum minim al datoriilor persoanei fizice care nu este profesionist 
sub care debitorul nu are dreptul să solicite deschiderea procedurii colective este justificată de faptul 
că parcurgerea oricăreia dintre cele trei proceduri de insolvență reglementate de Legea nr. 151/2015 
impune anumite costuri, care sunt suportate în cea mai mare parte de către stat, motiv pentru care 
dacă nu este atinsă valoarea-prag debitorul va fi ținut să-și gestioneze cu efort financiar propriu 
modul de stingere al acestor obligații civile. Nu în ultimul rând, dacă avem în vedere exclusiv 
procedura simplificată, valoarea-prag este de cel mult 10 salarii minime pe economie [art. 65 lit. a) 
din lege]. Ar fi fost, totuşi, de preferat ca din raţiuni de rigoare juridică şi pentru a nu lăsa loc unor 
interpretări diferite, legiuitorul să facă referire la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, 
astfel cum se regăseşte această noțiune în legislaţia specifică. 

Nu în ultimul rând, Legea nr. 151/2015 se adresează persoanelor fizice de bună-credinţă2, ale 
căror datorii rezultă dintr-o activitate ce are ca scop satisfacerea unei nevoi personale, cum ar fi 
întârzieri la achitarea ratelor bancare contractate pentru achiziţia unui serviciu sau produs personal, 
restanţele la furnizorii de utilităţi sau contractarea unor alte împrumuturi personale, şi nu dintr-o 
activitate cu scop lucrativ, pentru care există deja un cadru de reglementare – Legea nr. 85/2014, 
modificată. Aceasta, deoarece procedura de insolvenţă pentru persoana fizică care nu este 
profesionist poate funcţiona numai dacă debitorul este onest, procedura depinzând de divulgarea de 
către aceasta a mai multor informaţii financiare, cum ar fi: veniturile, cheltuielile, activele şi pasivele 
deținute (art. 15 alin. 5 din Legea nr. 151/2015). 

În opinia noastră, prin maniera în care este reglementată procedura insolvenței persoanelor 
fizice, astfel încât în aplicarea unui plan de rambursare, care asigură plata unei părți semnificative din 
totalul datoriilor (nu mai mică de 50%), cu o eliberare de datorii reziduale ca efect al respectării 
planului de rambursare a datoriilor, sau ca urmare a închiderii procedurii judiciare de insolvență prin 
lichidare de active, conjugată cu plata unei anumite părți din totalul valorii creanțelor în perioada de 
supraveghere postlichidare, cu respectarea limitărilor și interdicțiilor prevăzute de lege, se poate 
ajunge la o implicare activă a debitorul în a-și plăti creditorii, chiar și numai parțial, fiind conștient 
de faptul că, la sfârșitul procedurii, va fi scutit de restul datoriilor, prin aceasta fiind ajutat să se 
reintegreze social și financiar în comunitatea din care face parte. 
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1 Potrivit H.G. nr. 846/2017, publicată în M.Of. nr. 950 din 29 noiembrie 2017, începând cu data de 1 ianuarie 2018, 
salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri, se 
stabilește la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, 
reprezentând 11,40 lei/oră. 
2 Chiar dacă Legea nr. 151/2015 nu defineşte sintagma „debitor de bună-credinţă”, legiuitorul face o enumerare a 
datornicilor care nu pot beneficia de procedurile reglementate de acest act normativ (a se vedea în acest sens, alin. 3 
şi 4 ale art. 4 din lege). 
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Summary: In this paper I have as a goal the complex and multilateral investigation of the 

contravention sanction - as the subject of the juridical relationship of responsibility, by determining 
its juridical nature, the content, the characters, the functions, the purpose, the principles of 
application, the effectiveness of the sanction, contribute to the scientific argumentation of this 
concept in formulating the recommendations for improvement of the institutional, legal and 
normative framework in order to highlight its aspect. 

Key words: sanction of contravention, legal liability, norm legal, fine, expulsion, 
contraventional arrest. 

 
Actualmente un rol esenţial al răspunderii juridice în universul dreptului îl ocupă răspunderea 

contravențională. Prin urmare, această formă de răspundere constă în aplicarea de sancţiuni 
contravenţionale, persoanelor vinovate de încălcarea dispoziţiilor legale ce prevăd şi sancţionează 
contravenţii.  

Mai mult, sancțiunea contravențională, reprezintă o măsură de constrângere sau reeducare, 
aplicată contravenientului în scopul corectării și reeducării acestuia, precum și prevenirii comiterii 
contravențiilor.1  

În mod edificator, totalitatea sancţiunilor contravenţionale sunt definite în doctrina actuală ca 
reprezentând o grupă a sancţiunilor juridice, ce se aplică persoanelor fizice şi juridice care au săvârşit 
contravenţii.  

Sub aspect psihologic, aplicarea sancţiunilor juridice nu constituie în sine niște mijloace de 
răzbunare a societăţii, ci viceversa și anume de prevenire a săvârşirii tuturor faptelor cu caracter 
ilicit, iar în acest sens alplicarea sancţiunii contravenţionale nu prezintă un scop în sine, ci un simplu 
mijloc de ocrotire a relaţiilor sociale şi de formare a unui spirit de responsabilitate.  

Totodată, contravenţia este singura faptă cu caracter ilicit care în mod direct aduce atingere 
unor valori sociale generice, astfel, prin săvârşirea unei contravenţii se va aduce atingere unor valori 
care implică întreaga comunitate.  

Sub aspect definitoriu, noţiunea de contravenţie a fost pentru prima dată definită în art. 9 al 
Codului cu privire la contravenţiile administrative, adoptat la 29 martie 1985.  

Însă, ineficacitatea funcționării cadrului juridic al regimului contravenţional, în condiţiile 
edificării statului de drept în Republica Moldova, a determinat elaborarea unui nou cadru juridic, care 
să fie adaptat condiţiilor şi imperativelor timpului. Astfel, prin Legea nr. 218-XVI din 24 octombrie 

                                                 
1 Furdui S. Dreptul contravențional. Chișinău: Cartier Juridic, 2005, p. 248. 
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2008 a fost adoptat Codul Contravenţional al Republicii Moldova, care a intrat în vigoare la 31 mai 
2009.  

 
Din momentul apariţiei noii legi contravenţionale, este confirmată, de jure, existenţa dreptului 

contravenţional ca ramură distinctă a sistemului de drept în ţara noastră. Pornind de la conţinutul art. 
32 din Codul contravenţional al Republicii Moldova, putem afirma că prin sancţiune 
contravenţională se înţelege o măsură de constrângere sau de reeducare aplicată contravenientului, în 
scopul corectării comportamentului acestuia şi al prevenirii de comitere a unor noi contravenţii atât 
de către contravenientul însuşi, cât şi de către alte persoane.  

Din definiția anterior menționată rezultă că, sancţiunea contravenţională are un triplu caracter 
printre care sunt:  

- coercitiv (măsură de constrângere statală),  
- corectiv (reeducare în spiritul respectării ordinii de drept de către persoane care au comis cu 

vinovăție o contravenție prevăzută de legea contravențională) 
- de prevenire a abaterilor contravenţionale, fiecare dintre ele implicând o finalitate distinctă.  
În ceea ce privește trăsăturile caracteristice ale contravenției, este remarcabilă și opinia 

cercetătorului, Victor Guțuleac, potrivit căreia, sancţiunea contravenţională, privită în cadrul general 
al sancţiunilor juridice, dispune de anumite trăsături caracteristice:  

- este o formă de constrângere statală prevăzută de legea contravențională;  
- se aplică numai în cazul comiterii cu vinovăție a unei fapte antisociale, stipulate în Codul 

Contravențional al R.M.; 
- se aplică numai de organele abilitate prin legea contravențională;  
- se aplică, de regulă, în mod extrajudiciar; aplicarea sancțiunii contravenționale nu atrage 

după sine consecințele antecedentului penal.1 
Ca și celelalte tipuri de sancțiuni juridice și sancțiunile contravenționale trebuie aplicate doar 

de către organele competente,  în conformitate cu o procedură clar prestabilită de legislație și 
respectând o serie distinctă de principii:  

- legalitatea sancțiunilor contravenționale;  
- răspunderea personală a contravenientului;  
- stabilirea unor sancțiuni contravenționale compatibile cu morala și concepția juridică a 

societății;  
- individualizarea sancțiunilor contravenționale etc. 2  
Actualmente, sistemul sancţiunilor contravenţionale, prevăzute în Codul contravenţional al 

Republicii Moldova, se deosebesc de aceiaşi parametri, prevăzuţi anterior în Codul cu privire la 
contravenţiile administrative (1985). Mai mult, aceasta se referă, în primul rând, la noutatea 
introdusă prin noua reglementare, și anume cea care se referă la subiectul răspunderii 
contravenționale. Deși, legea precedentă clasifica sistemul sancţiunilor, în funcţie de scopul aplicării 
lor, în două grupe: principale şi complementare.  

În legea nouă însă, a apărut un nou criteriu de structurare a sancţiunilor contravenţionale și 
anume, cel în funcție de subiectul sancţiunii, potrivit căruia ele sunt grupate în cele care sunt aplicate: 
persoanelor fizice şi aplicate persoanei juridice.  

Prin urmare,  Codul contravenţional al R. Moldova prevede următorul sistem de sancţiuni 
contravenţionale:  

 

                                                 
1 Guţuleac V. Tratat de drept contravenţional. Chişinău: Tipografia Centrală, 2009, p.318. 
2 Guțuleac V., Prisăcari D. Sancțiunea contravențională: noțiune, trăsături și principii de aplicare. În: Legea și viața, 
2012. p. 4-9. 
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Aplicate persoanei fizice fiind:  

− avertismentul;  

− amenda;  

− privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate;  

− privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii;  

− aplicarea punctelor de penalizare;  

− privarea de dreptul special (dreptul de a conduce vehiculul, dreptul de a deţine armă şi de 
portarmă);  

− munca neremunerată în folosul comunităţii;  

− arestul contravenţional. 
 
Aplicate persoanei juridice fiind:  

− amenda;  

− privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate.1  
Clasificarea sancțiunilor contravenționale,  se realizează în funcție de o serie de criterii 

printre care sunt: 
a. caracterul sancţiunii; 
b. destinaţia; 
c. interesele afectate; 
d. modul de aplicare etc.  

Astfel, potrivit destinaţiei, sancţiunile se divizează în:  
a. principale;  
b. complementare.  

 
Potrivit intereselor afectate, sancţiunile se grupează în:  
- morale (avertismentul - art. 33 C.Contr. al R.Moldova);  
- materiale (amenda – art. 34 C. Contr. al R.Moldova; munca neremunerată în folosul 

comunităţii – art. 37 C.Contr. al R.Moldova); 
- sancţiuni ce afectează alte drepturi fundamentale ale persoanei  (privarea de dreptul de a 

desfăşura o anumită activitate – art. 35 C. Contr. al R.Moldova; privarea de dreptul de a 
deţine anumite funcţii – art. 35 C. Contr. al R.Moldova; privarea de dreptul special – art. 
36 C. Contr. al R.Moldova; arestul contravenţional – art. 38 C. Contr. al R.Moldova);  

- sancţiuni de prevenire – aplicarea punctelor de penalizare (art. 36 C. Contr. al R.Moldova).  
Potrivit competenţei de aplicare, sancţiunile contravenţionale pot fi:  
1. aplicate numai de către instanţa de judecată (privarea de dreptul de a desfăşura o anumită 

activitate, privarea de a deţine anumite funcţii, privarea de dreptul special, munca 
neremunerată în folosul comunităţii, arestul contravenţional);  

2. aplicate numai de către agentul constatator (avertismentul, aplicarea punctelor de 
penalizare); aplicate atât de către instanţa de judecată, cât şi de către comisia 
administrativă, procuror, agentul constatator – amenda.2 

În continuare, vom încerca să examinăm succint esenţa fiecărei sancţiuni contravenţionale 
enumerate. Astfel, cea mai blândă sancţiune contravenţională principală este avertismentul. În 
conformitate cu art. 33 al Codului Contravențional al R.Moldova avertismentul constă în atenţionarea 

                                                 
1 Ibidem. art. 32 alin. (5) Cod Contravnețional al Republicii Moldova. 
2 Comarnițcaia E. Răspunderea contravențională ca modalitate a constrângerii statale în domeniul asigurării ordinii 
de drept. Teză de doctor în drept. Chișinău, 2012, p.161. 
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contravenientului, în scris, asupra pericolului faptei săvârşite şi în recomandarea de a respecta pe 
viitor dispoziţiile legale.  

Sancțiunea avertismentului, prevăzute în art.198 alin (3) și (4), art. 247 alin (1), art. 251 alin. 
(4) și (5), art. 319, art. 366 alin (1) din Codul Contravențional al R.Moldova, se aplică de către 
agentul constatator, în condițiile art.446 alin. (1), fără remiterea cauzei contravenționale în instanța 
de judecată. La aplicarea avertismentului, ca sancţiune contravenţională, nu se întocmeşte un proces-
verbal cu privire la contravenţie. 1 

Amenda, este este o sancţiune pecuniară, ce afectează contravenientul prin diminuarea 
patrimoniului său, fapt pentru care a fost denumită sancţiune patrimonială. Amenda contravenţională 
constă în luarea silită, din patrimoniul contravenientului, a unei sume de bani şi trecerea acesteia în 
patrimoniul statului, al instituţiilor publice sau al unităţilor administrativteritoriale.2 Amenda este 
sancţiunea care se aplică pentru fapte cu un grad de pericol social mai mare decât în cazul aplicării 
avertismentului, fiind întâlnită cel mai frecvent în legislaţie. Mărimea amenzii este determinată de 
norma juridică concretă, care instituie fapta ca fiind contravenţie.  

Amenda se stabileşte în unităţi convenţionale. Pe 16 martie 2017 au intrat în vigoare noile 
modificări la Codul Contravențional. Conform acestora, unitatea convențională, care până în prezent 
constituia 20 de lei, a crescut până la 50 de lei.  

Prin dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate se înţelege un 
post într-o întreprindere, instituţie, organizaţie de stat sau a administraţiei publice locale ori o 
subdiviziune, filială a lor în care, persoana respectivă prin numire, alegere sau în virtutea unei 
însărcinări, deţine anumite drepturi şi obligaţiuni în vederea exercitării funcţiilor autorităţii publice 
sau a acţiunilor administrative de dispoziţie sau organizatorico-economice.  

Privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate este 
aplicată doar de instanţa de judecată. Această sancţiune se aplică în cazurile în care, ţinând cont de 
caracterul contravenţiilor comise de persoana vinovată, legea declară ca fiind inadmisibilă 
desfăşurarea unei anumite activităţi sau deţinerea unei anumite funcţii de către aceasta.  

Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate se aplică 
atât ca pedeapsă penală şi sancţiune contravenţională principală, cât şi în calitate de pedeapsă ori 
sancţiune complementară.  Această categorie de sancţiune este constituită din două interdicţii 
diferite:  

a) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii;  
b) privarea de dreptul de a exercita anumite activităţi.  
Prin comiterea unei contravenţii, folosindu-se de funcţia ori profesia sa, contravenientul este 

considerat nedemn să o mai exercite în continuare, pentru un termen de la 3 luni la 1 an, stabilit de 
instanţa de judecată.  

Privarea de dreptul special de a conduce vehicule, se aplică în cazurile prevăzute la art. 36, 
alin. (2) Cod Contravenţional, pe un termen de la 6 luni la 1 an. Privarea de dreptul de a ocupa 
anumite funcţii, ca sancţiune contravenţională, se aplică faţă de persoanele care se află în serviciu în 
organele de stat sau în administraţia publică, precum şi faţă de cele care gestionează organizaţii 
comerciale, obşteşti sau alte organizaţii nestatale. Măsura de pedeapsă enunţată se realizează prin 
rezilierea contractului individual de muncă între condamnat şi administraţia respectivă.  

Acest fapt este confirmat de inscripţiile operative în carnetul de muncă, şi anume: în ce temei, 
pe ce perioadă şi de la care funcţii sau activitate este îndepărtat contravenientul. Sancţiunea privarea 
de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca sancţiune 
contravenţională principală sau ca pedeapsă complementară la pedeapsa sub formă de amendă sau 

                                                 
1 Codul Contravenţional al Republicii Moldova, art. 446 alin. (1) lit. b). 
2 Petrescu R. Drept administrativ. Cluj Napoca: Ed. Accent, 2004, p. 656. 
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muncă neremunerată în folosul comunităţii, se execută de către birourile de probaţiune de la locul de 
trai al contravenienţilor.  

Privarea persoanei juridice de dreptul de a desfăşura o anumită activitate constă în stabilirea 
interdicţiei de a încheia anumite tranzacţii, de a emite acţiuni sau alte titluri de valoare, de a primi 
subvenţii, înlesniri şi alte avantaje de la stat sau de a desfăşura alte activităţi. Privarea de dreptul de a 
desfăşura o anumită activitate poate fi limitată la un anumit teritoriu al unităţii administrativ-
teritoriale sau la o anumită perioadă a anului şi se stabileşte pentru un termen de la 3 luni la un an.  

Aplicarea punctelor de penalizare se referă numai la contravenţiile prevăzute în capitolul XIII 
”Contravenţii în domeniul circulaţiei rutiere”. Această sancţiune se aplică numai ca sancţiune 
complementară, în condiţiile prevăzute de sancţiunea normei materiale concrete. Ea are un caracter 
de prevenire a recidivului contravenţional. În cazurile şi în mărimea prevăzută de sancţiunea normei 
contravenţionale din capitolul XIII conducătorului de vehicul declarat vinovat de săvârşirea 
contravenţiei, odată cu aplicarea sancţiunii principale, i se acordă un număr de puncte de penalizare, 
ca sancţiune complementară.  

Făcând o scurtă trimitere la sancţiunile, care vizează regimul circulaţiei pe drumurile publice, 
se poate constata că în 19 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene sunt aplicabile punctele 
de penalizare, bineînţeles, acestea diferind prin numărul lor variabil de la un stat la altul. Reţinerea 
permisului de conducere se aplică, la nivel european, pe o perioadă de la 3 la 6 luni, ajungând până la 
1 an de zile în Anglia, 2 ani în Polonia şi chiar şi 3 ani în Franţa, iar sancţiunea drastică a confiscării 
autovehiculului se aplică în Anglia sau Olanda, pentru viteză excesivă, în timp ce în Anglia, aceeaşi 
sancţiune se aplică şi pentru conducerea autovehiculului sub influenţa băuturilor alcoolice. 1  

Privarea de un drept special, ca sancţiune contravenţională, se referă la trei tipuri de drepturi 
ale cetăţeanului: de a conduce vehicule; de a deţine armă de foc; de portarmă.  

Esenţa acestei sancţiuni contravenţionale, constă în privarea cetăţeanului de anumite drepturi 
stabilite de instanţa de judecată, în cazul şi în ordinea stabilită prin lege.  

Este de menţionat că privarea de dreptul de a conduce vehicule, nu poate fi aplicată persoanei 
cu dizabilităţi, care foloseşte vehiculul ca unic mijloc de deplasare, cu excepţia cazurilor când l-a 
condus atribuindu-i cu bună ştiinţă un număr de înmatriculare fals ori l-a condus în stare de ebrietate 
produsă de alcool sau de alte substanţe, ori s-a eschivat de la examenul medical de constatare a 
acestei stări, ori a părăsit locul accidentului rutier la care a fost participant. 

Privarea de dreptul de a deţine armă şi de portarmă, se dispune de instanţa de judecată, pentru 
un termen de la 3 luni la un an, în funcţie de gravitatea contravenţiei prevăzute în Partea specială a 
Cărţii întâi a C.Contr. al R.Moldova. La expirarea termenului de privare de dreptul de a conduce 
vehicule sau de dreptul de a deţine armă şi de portarmă, persoana este repusă în acest drept.  

Munca neremunerată în folosul comunităţii este o sancţiune nouă introdusă în legea 
contravenţională şi constă în antrenarea contravenientului persoană fizică, în afara timpului de 
serviciu de bază sau de studii, la munca stabilită de autoritatea administraţiei publice locale. Ea se 
stabileşte pe o durată de la 10 la 60 ore, se execută timp de 2-4 ore pe zi şi poate fi aplicată doar 
persoanelor care acceptă să o execute.  

În caz de eschivare de la munca neremunerată în folosul comunităţii, această sancţiune se  
înlocuieşte cu arest contravenţional, calculându-se o zi de arest pentru 2 ore de muncă neremunerată 
în folosul comunităţii. Este de menţionat, că munca neremunerată în folosul comunităţii nu poate fi 
aplicată persoanelor declarate invalizi de gradul I şi II, militarilor în termen, militarilor şi efectivului 
atestat al organelor afacerilor interne, angajaţi pe bază de contract, femeilor gravide, persoanei care 

                                                 
1 Comarnițcaia E. Răspunderea contravențională ca modalitate a constrângerii statale în domeniul asigurării ordinii 
de drept. Teză de doctor în drept. Chișinău, 2012. P. 72-73. 
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este unicul întreţinător al copilului cu vârsta de până la 8 ani şi nici persoanelor care au împlinit 
vârsta generală de pensionare.  

Această sancţiune se prestează în cel mult 6 luni, timp care curge de la data rămânerii 
definitive a  hotărârii judecătoreşti. În ceea ce privește această sancțiune contravențională, putem cu 
certitudine să afirmăm că este foarte greu de o aplicat în practică sau poate chiar imposibil de aplicat, 
din simplul considerent că norma ce prevede această sancțiune stipulează că: „Munca neremunerată 
în folosul comunităţii poate fi aplicată doar persoanelor care acceptă să execute o asemenea 
sancţiune”1. 

Probabil, anume din aceste considerente, în prezent norma juridică analizată este, practic, 
„moartă”.  

Arestul contravenţional, este o sancţiune ce se aplică în mod excepţională și care constă în 
privarea de libertate pe un termen stabilit prin hotărârea judecătorească şi care se execută în 
condiţiile prevăzute de Codul de executare. Totodată, se aplică pentru săvârşirea unei fapte, care 
atentează sau creează un pericol real pentru sănătatea ori integritatea corporală a persoanei, sau în 
cazul neexecutării intenţionate a unei alte sancţiuni contravenţionale. Anterior, arestul 
contravenţional era prevăzut ca sancţiune la comiterea a 26 de contravenţii, pe când în legea nouă – 
la 12 contravenţii.   

Dacă este să facem o comparație a legislației contravenționale cu țările vecine, putem 
menţiona, de exemplu, că în Federaţia Rusă ,,arestul administrativ” se aplică în calitate de sancţiune 
în 34 de norme materiale.2 

Spre deosebire de legea contravențională precedentă, care prevedea că durata arestului era de 
până la 30 de zile, potrivit legii contravenţionale în vigoare, durata arestului contravenţional este 
stabilită de la 3 la 15 zile. Şi, doar în cazul concursului de contravenţii sau al cumulului de hotărâri 
de sancţionare pentru care, conform legii, se prevede în calitate de sancţiune arestul contravenţional, 
instanţa de judecată poate aplica această sancţiune pe un termen de până la 30 de zile. 3 

Comiterea unei contravenţii, a cărei sancţiune prevede arestul contravenţional, este şi unul 
dintre temeiurile juridice pentru reţinerea făptuitorului acestei contravenţii. De aceea, atât la emiterea 
hotărârii judecătoreşti privind aplicarea arestului contravenţional, cât şi la executarea acestei hotărâri, 
se ţine cont de faptul că durata reţinerii contravenţionale se include automat în durata arestului 
contravenţional aplicat.  

Conform politicii promovate prin recomandările Consiliului Europei, conform căreia se susţine 
şi se recomandă statelor membre ale Consiliului oportunitatea dezvoltării şi aplicării sancţiunilor 
alternative la sancţiunile privative de libertate și în contextul acestor tendinţe, a normelor articolului 
37 al Convenţiei cu privire la drepturile copilului (adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989), care statuează că „arestarea, deţinerea sau întemniţarea unui 
copil trebuie sa fie conformă cu legea și nu va fi decât o măsură extremă şi cât mai scurtă posibil” 4, 
precum şi în contextul prevederilor Legii nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile 
copilului, în special a articolului 28 din lege, în care se prevede de asemenea că „reţinerea sau 
arestarea copilului sunt aplicate doar ca măsuri excepţionale…” 5 aplicarea față de minorii între 16 și 

                                                 
1 Codul Contravenţional al Republicii Moldova, art. 46, art. 37, alin. (3). 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195ФЗ; 
http://www.consultant.ru/ popular/koap/13_17.html. (vizitat 25.04.2018). 
3 Codul Contravenţional al Republicii Moldova, art.38 alin. (4). 
4 Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului. Adoptată la 20 noiembrie 1989, New York. Adoptată de 
Adunarea generală a Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989. În vigoare la 20 septembrie 1990. Republica Moldova a 
aderat prin Hotărârea Parlamentului RM, nr.408- XII din 12.12.90. În vigoare pentru Republica Moldova din 25 
februarie 1993. 
5 Legea privind drepturile copilului. Nr. 338XIII din 15 decembrie 1994. În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova din 02.03.1995, nr. 13 art 28 
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18 ani a măsurii arestului poate fi considerată mult prea  severă ori contravenţiile nu sunt fapte ce se 
caracterizează printr-un pericol social sporit, asemănător infracţiunilor, pentru care aplicarea 
sancţiunii privării de libertate, fie şi pentru o scurtă durată de timp, să fie justificată. În aceste condiţii 
şi, luând în consideraţie că vârsta până la care o persoană se consideră a fi copil este de 18 ani, în 
doctrină s-a propus și considerăm oportun, completarea alineatului (6) al articolului 38 din C. Contr., 
cu încă o categorie de persoane, cărora nu li se aplică arestul contravenţional și anume a minorilor 
între 16 și 18 ani.  

Expulzarea reprezintă „o măsură de îndepărtare silită de pe teritoriul Republicii Moldova a 
cetăţenilor străini şi apatrizilor care au încălcat regulile de şedere”1.  

Prevederile alineatului (2) al art. 40 C. Contr., la rândul său, stabilesc că aceasta – expulzarea – 
poate fi aplicată ca sancţiune complementară. Însă, trebuie remarcat faptul că expulzarea, fiind 
plasată în capitolul IV, care reglementează sancţiunile contravenţionale, nu este consemnată în 
calitate de sancţiune contravenţională în articolul 32 – „Sancţiune contravenţională”, articol care 
stabileşte expres sancţiunile pasibile de aplicare pentru săvârşirea unei contravenţii. Or, normele 
părţii specială a Codului contravenţional prevăd pentru fiecare contravenţie, în calitate de sancţiune, 
doar careva dintre sancţiunile stabilite la articolul 32 din Codul respectiv.  

În aceste condiţii, se observă că, expulzarea urmează a fi aplicată în calitate de sancţiune şi, 
mai mult decât atât, doar ca sancţiune complementară. Una dintre condițiile expulzării, constă în 
constatarea stării de pericol, care poate avea sursa, fie în natura sau în gravitatea faptei, fie în însăşi 
persoana făptuitorului, care este cetăţean străin sau apatrid.  

Din acest motiv, pentru aplicarea expulzării, este necesar nu doar de a constata că subiectul 
contravenţiei este cetăţean străin sau apatrid, dar este necesar de a determina şi că expulzarea este 
soluţia potrivită pentru înlăturarea unei stări de pericol şi prevenirea săvârşirii ulterioare, de către 
acesta, a unor fapte socialmente periculoase.  

Analizând doctrina juridică și legislația în domeniul contravențional, putem conchide că la 
aplicarea sancțiunii contravenţionale, pentru asigurarea ordinii de drept, o importanţă majoră are 
utilizarea corectă a principiului stabilirii şi aplicării unor sancţiuni contravenţionale compatibile cu 
gradul de pericol social al atentatului la valorile protejate, cu morala şi concepţia juridică a societăţii. 
Rolul primordial în acest sens îi revine legislatorului.  

La elaborarea şi adoptarea normelor contravenţionale materiale este necesar, ca felurile 
pedepselor şi limitele lor incluse în sancţiune, să fie proporţionale gradului de pericol social la 
valorile protejate de această normă.  

Persoana, care documentează o asemenea contravenţie, trebuie să aplice contravenientului o 
sancțiune în conformitate cu:  

- gradul pericolului social al ilicitului;  
- personalitatea contravenientului;  
- prejudiciul cauzat etc. și nu în ultimul rând, luând în considerare toate circumstanţele faptei 

atât cele atenuante, cât şi cele agravante.  
În acest caz, putere are organul de stat, deoarece el are dreptul de a stabili sancţiunea, pe când 

contravenientului îi rămâne doar să se supună şi să execute sancțiunea.2 
Astfel, în raportul juridic de răspundere contravențională participă două subiecte, dintre care 

unul este activ (statul) şi altul este pasiv (contravenientul). Deşi, statul, în acest raport juridic are 
prioritate, după părerea autorului I. Creangă, el nu poate pedepsi direct persoana vinovată, deoarece 

                                                 
1 Codul Contravenţional al Republicii Moldova, art. art. 40 alin. (1). 
2 Bostan I. Aspecte teoretice privind regimul juridic al sancțiunilor contravenționale. În: Jurnalul juridic național: 
teorie și practică. Chișinău 2015, p. 60-65. 
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dreptul de a sancţiona nu se aplică automat, ci se cere pedepsirea pe calea unei proceduri speciale 
prevăzute de lege. 1 

Procedura de stabilire a sancţiunilor este desfăşurată de către organele împuternicite, ca titulare 
de drepturi şi obligaţii, având scopul de constatare şi examinare a cazului contravenţional şi stabilire 
a pedepsei în aşa mod, încât prin aceasta să se asigure ordinea de drept, precum şi apărarea 
drepturilor legitime ale persoanelor.  

Analiza aspectelor evocate la acest subiect, a permis autorului formularea următoarelor 
concluzii, în ceea ce privește sancțiunea contravențională: 

- sancțiunea contravenţională reprezintă o formă a sancțiunii juridice și reprezintă o instituţie 
de bază a dreptului contravenţional;  

- în baza analizei diverselor opinii privind noţiunea de sancțiune contravenţională, pledăm 
pentru următoarea definiţie: sancțiunea contravențională reprezintă o măsură de constrângere sau 
reeducare, aplicată contravenientului în scopul corectării și reeducării acestuia, precum și prevenirii 
comiterii contravențiilor;  

Latura juridică a sancțiunii contravenţionale este bine conturată şi se manifestă, în primul rând, 
prin faptul că ea:  

a. este aplicată doar pentru atingerea scopului propus de norma juridică contravențională;  
b. se aplică doar în funcţie de caracterul şi de gradul prejudiciabil al contravenţiei comise;  
c. se aplică numai în cazul comiterii cu vinovăție a unei fapte antisociale, stipulate în Codul 

Contr. al R.Moldova;  
d. se aplică numai de organele abilitate prin legea contravențională.2 
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Summary: This article is a brief presentation of the political regimes, of the power 

organization and of the relations that exist between bodies of state power in different types of 
political regimes. Starting from the general classification of political regimes in democratic regimes 
and undemocratic regimes, the author presents, in turn, the essential elements of every political 
regime separately. The novelty of the work is given by a happy joint of the constitutional law notions 
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Noţiunea de ”politică” cât şi noţiunea de „politic” au constituit cadrul oricărei societăţi, 

indiferent de natura şi nivelul ei de dezvoltare, preocupări ce au generat activităţi funadamentale în 
acest sens. Este cunoscut faptul că încă din cele mai vechi timpuri politica a constituit o preocupare 
în cadrul oricărui sistem social, având un caracter fundamental al oricărui sistem de acest gen.  

De la apariţia primelor comunităţi oamenii au fost preocupaţi de studierea, cunoaştera şi 
aprofundarea societăţii, a cadrului în care trăiesc şi îşi desfăşoară activitatea. În acest sens, societatea 
a fost analizată profund din toate punctele de vedere, atât în sens larg – ca un tot unitar , cât şi 
detaliat, pe componenete, inclusiv din punct de vedere politic. Ca urmare a acestei analize s-a 
constatat ca un studiu profund a oricărui tip de sistem social nu se poate realiza fără o analiză 
prealabilă a „politicului” ca fenomen ce interacţionează cu societatea. 

Regimul politic reprezintă ansamblul instituţiilor, metodelor şi mijloacelor prin care se 
realizează puterea. Regimul politic este sistemul de organizare şi de conducere a vieţii economice, 
politice şi sociale a unui stat, forma de guvernământ a statului. Elementele definitorii ale regimului 
politic sunt: modul de organizare al puterii şi raporturile dintre puteri. În ceea ce priveşte calificarea 
esenţei întregii societăţi, a sistemului său politic, regimul politic reprezintă barometrul, indicatorul 
sintetic cel mai expresiv pentru calificarea unei societăţi ca fiind una real democratică sau 
antidemocratică.  

Regimul politic, analizat din perspectiva raporturilor dintre organele de putere şi cetăţeni, 
conferă date despre mijloacele şi tehnicile de guvernare şi forţele sociale existente. În identificarea 
tipului de regim politic este necesară analizarea schemei funcţionale a teoriei separaţiei puterilor în 
stat, de care ne vom ocupa pe larg atunci când vom lua în discuţie exercitarea puterii de stat şi 
principalele teorii despre putere. 
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Regimul politic este un subansamblu al sistemului politic, reprezentând tipurile de organizare 
şi de exersare (exercitare n.n.) a puterii politice. Regimul politic reprezintă totalitatea metodelor, 
mijloacelor şi instituţiilor prin care se realizează puterea.” 1 

Cu sensul de regim politic se foloseşte şi termenul de ˝sistem de guvernământ˝ sau 
administraţie, în sens restrâns. Regimul politic este, de asemenea, înţeles ca mod de organizare a 
puterii politice într-o ţară care poate fi monarhie, republică, dictatură. Începuturile preocupărilor 
filosofice, ale ştiinţei politice, privind regimurile politice, le regăsim în Politica lui Aristotel unde, 
cele trei forme recunoscute de regimuri politice (monarhia, aristocraţia şi democraţia) înregistrează în 
timp forme degradante precum: tirania, oligarhia, ochlocraţia. Ochlocraţia reprezintă puterea 
mulţimii informe şi haotice a sclavilor.  

Potrivit lui Aristotel, oligarhia degenerează în tirania celor bogaţi iar democraţia prin 
republică, care este tirania celor mulţi, întreţinând demagogia, degenerează în anarhie.  

Din această perspectivă sunt examinate tipurile de regimuri politice avându-se în vedere trei 
criterii de bază: 

- Cel care are la bază confuziunea puterilor (guvernământul de adunare, regimul dictatorial,  
- regimul directorial); 
- Cel care are la bază colaborarea puterilor, prin regimul parlamentar; c 
- Cel care are la bază separare strictă a puterilor, respectiv regimul prezidenţial.  
Această clasificare este pusă în relevanţă de cele două principii importante şi anume:  
- principiul reprezentativităţii. 
- principiul distribuirii funcţiilor puterii între diferite categorii de organe (legislative, 

executive, judecătoreşti) 
Este de reţinut aspectul că majoritatea analiştilor politici înţeleg regimul politic ca regimul 

exercitării puterii politice. Politicul a fost identificat cu conceptul de putere ridicat la rangul de sistem 
(David Easton) sau confundat cu dominaţia, într-o anumită măsură „dominaţia legitimă”, despre care 
vorbeşte Max Weber. Preocupări în domeniul clasificării au existat începând cu filosofia lui Platon şi 
Aristotel. Aceştia aveau în vedere două criterii: numărul de guvernanţi şi criteriul binelui, însă toate 
clasificările erau normative şi descriptive.  

Filosofia antică ştia să deosebească o republică de o tiranie. Astăzi, ştiinţa politică este 
preocupată mai puţin de a demonstra că un regim politic este mai bun decât altul şi mai mult de 
recunoaşterea coexistenţei regimurilor politice, a diversităţii societăţilor politice şi a complexităţii 
experienţelor istorice. Totuşi, epuizarea utopiilor totalitare, pe de o parte, şi tendinţa spre 
universalitate a ideii democratice, pe de altă parte, conferă legitimitate şi o transparenţă inedită unei 
laturi simple şi semnificative: cea care pune faţă în faţă regimurile democratice şi regimurile non-
democratice.2 

Regimurile democratice se caracterizează prin următoarele însuşiri: - organele de conducere 
ale puterii de stat ar trebui să se constituie şi să acţioneze prin voinţa şi consultarea prealabilă a 
cetatenilor. Puterea şi organele sale ies din urne fiind un rezultat al;  

- opţiunii electoratului;  
- existenţa şi aplicarea în practica politică a principiului fundamental al separării puterilor în 

stat;garantarea drepturilor şi libertătilor cetăţeneşti reprezintă o caracteristică importantă a 
regimurilor democratice;  

- pluripartidismul politic asigură funcţionarea sistemului politic şi social, concurenţa şi 
ascensiunea la putere în statul şi regimul democrat; 

- regimurile politice democrate trebuie să reprezinte, să apare şi să promoveze interesele 
generale ale tuturor membrilor societăţii şi ale societăţii în ansamblul ei.  

                                                 
1 Aron, Raymond, Democraţie şi totalitarism, Bucureşti, All Educaţional, 2001, p. 53. 
2 Avram Cezar, Radu Roxana, Regimuri politice contemporane: Democraţiile, Craiova, Aius, 2007, p.120. 
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Având în vedere consideraţiile de mai sus, un regim politic trebuie examinat sub următoarele 
aspecte: 

- modul cum sunt organizate puterile şi raporturile dintre acestea drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului şi cetăţeanului; 

- sistemul partidelor şi altor forţe sociale; 
- sistemul electoral şi reprezentarea cetăţenilor în organismele puterii de stat 
Este de subliniat faptul că, faţă de momentul 1989, când „încercările de clasificare şi 

tipologizare ale regimurilor politice contemporane reflectau contradicţia fundamentală între ideologia 
statelor democratice vest-europene şi ideologia marxistădoctrina prezentă în domeniul ştiinţelor 
politice şi chiar în materia dreptului constituţional a înregistrat o semnificativă schimbare. „ În 
doctrina constituţională occidentală, regimurile politice au fost clasificete în trei categorii: - regimuri 
politice pluraliste; - regimuri politice dictatoriale sau totalitare; - regimuri politice mixte. ” 1 

Această clasificare excesiv formalistă se întemeiază, cu precădere, pe caracterul modalităţilor, 
normelor şi principiilor de guvernare, apreciate, după caz, ca democratice sau, dimpotrivă, totalitare.2 

Potrivit altor orientări citate frecvent, „ştiinţa politică contemporană distinge trei tipuri de 
organizare şi anume:  

a) democraţiile pluraliste;  
b) regimurile autoritare;  
c) sistemele totalitare. 3  
O altă clasificare o întâlnim la M. Duverger, care distinge două tipuri fundamentale de 

regimuri: 
a) regimuri liberal-democratice (prezidenţiale şi parlamentare);  
b) regimuri autoritare (comuniste, fasciste, cele ale ţărilor în curs de dezvoltare).  
George Burdeau, folosind alte criterii, distinge două mari tipuri de regimuri politice:  
a) regimuri autoritare (toate sunt dictaturi);  
b) regimuri democratice (cele ale democraţiei conduse şi cele ale democraţiei care conduce). 
Guvernământul de adunare ia naştere din subordonarea într-o anumită măsură a puterii 

executive faţă de cea legislativă, respectiv hipertrofierea parlamentului în dauna executivului. Nu se 
neagă separaţia puterilor în stat dar ele sunt inegale, una o domină pe cealaltă. Din punct de vedere 
juridic numai adunarea parlamentară are calitatea de reprezentant al naţiunii. În cazul de faţă, 
guvernul devine practic un simplu agent executiv al puterii legiuitoare.  

Semnele distinctive ale unui asemenea regim politic pot fi considerate următoarele: 
- Adunarea reprezentativă are competenţe depline şi poate chiar să anuleze deciziile 

executivului; 
- Structura colegială a executivului care răspunde solidar în faţa reprezentanţei, fiind 

desemnat şi revocat de aceasta; 
- Imposibilitatea executivului de a demisiona. 

 Un astfel de regim apare rar, de regulăpe ruinele unui executiv discreditat şi el este efemer.Acest tip 
de regim se transformă fie într-un guvernământ dictatorial, fie într-un regim parlamentar. În cazul 
unei persistenţe îndelungate cu nerespectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, putem vorbi de 
„dictatura adunării”.  

Regimul dictatorial apare în împrejurări anormale, fie în urma unei lovituri de stat, a unei 
revoluţii sau pe calea consacrării legale, într-o situaţie de criză gravă. Este o varietate a regimurilor 
politice, rezultat în urma confuziunii puterilor. Regimul politic este autoritar, instituit şi menţinut prin 
constrângere. Un asemenea regim are drept caracteristică hipertrofierea, de această dată, a 

                                                 
1 Deleanu, Ion, Drept constituţional şi instituţii politice, vol.II, Bucureşti, Europa Nova, 1996, p.14. 
2 Ionescu, Cristian, Regimuri politice contemporane, Bucureşti, All Bech, 2004, p. 210. 
3 Gorun, Adrian, Puterea politică şi regimurile politice, Târgovişte, Bibliotheca, 2006, p.140. 
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executivului în dauna puterii legislative. Puterea este acut personalizată, şeful statului devenind şi 
şeful executivului, alunecând spre instaurarea unui sistem totalitarist. 

Într-un astfel de regim politic drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sunt limitate până la lichidare. 
Montesquieu spunea că un astfel de regim este „ făcut pentru vite de povară, nu pentru oameni”. 
Gianfranco Pasquino, referindu-se la regimurile nedemocratice (autoritare, totalitare, post-totalitare şi 
sultanice) atrăgea atenţia asupra faptului că în aceste regimuri „drepturile cetăţenilor nu au nicio 
garanţie de a fi respectate – şi aceasta pentru că – cei care deţin puterea politică îşi însuşesc funcţiile 
nu prin proceduri electorale, ci folosind forţa, iar guvernanţii exercită puterea într-o manieră total 
arbitrară şi o pierd tot prin intermediul forţei.1 

Regimurile autoritare şi cele totalitare reprezintă modalităţi specifice de reglare a raporturilor 
de putere între stat şi cetăţean, între stat şi societate.  

Analizele istorice dovedesc două aspecte legate de regimurile nedemocratice: ¬ Regimurile 
totalitare sunt regimuri fragile şi precare, chiar dacă în aparenţă, reprezintă construcţii stabile, 
puternice şi opresive 

Este posibil ca acelaşi sistem politic „să treacă – arată Pasquino – printr-o frecventă succesiune 
de regimuri autoritare, chiar cu unele interludii democratice”.2 

Regimul directorial – „puterea este deţinută, în plenitudinea ei, de un colegiu ales de legislativ 
pe o perioadă determinată dar imposibil de revocat înainte de îndeplinirea mandatului. Colegiul, 
odată constituit, devine iresponsabil faţă de legislativ din punct de vedere politic şi îi poate anula sau 
modifica actele. Aceste elemente deosebesc regimul directorial atât de regimul parlamentar cât şi de 
regimul prezidenţial. Executivul nu este numit de şeful statului, ca în regimul parlamentar, ci el este 
ales de puterea legiuitoare. Odată ales, executivul nu mai poate fi demis, ca în regimul parlamentar. 

Faţă de regimul prezidenţial, regimul directorial se deosebeşte prin dependenţa sa „ad origine” 
de puterea legiuitoare şi prin caracterul colegial al executivului. 

Regimul parlamentar se caracterizează prin supleţe şi dinamism şi se bazează pe distincţia 
clară dintre cele două puteri: legislativă şi executivă, care sunt ţinute, însă, să colaboreze între ele, 
având fiecare la dispoziţie mijloace de control asupra celeilalte. Cele trei categorii de organe ale 
puterii – legislativ, executiv şi judecătoresc – se bucură de autonomie funcţională. Caracteristica 
esenţială a acestui tip de regim politic constă în responsabilitatea politică a guvernului în faţa 
parlamentului. Guvernul este pivotul central al regimului şi are misiunea de a concilia raporturile 
dintre parlament şi şeful statului. Regimul parlamentar, un produs al istoriei, se înfăţişează ca: 

− Regim parlamentar dualist (regim parlamentar prin teoria echilibrului);  
− Regim parlamentar monist (regim parlamentar prin teoria responsabilităţii unilaterale a 

guvernului). 
− Regimul parlamentar dualist se caracterizează prin responsabilitatea colectivă a 

guvernului în faţa adunării, dar şi în faţa şefului de stat. Este un regim de tranziţie iar în 
forma sa tradiţională îşi propune să compatibilizeze două concepţii asupra 
suveranităţii: suveranitatea de drept divin, care aparţine monarhului, cu suveranitatea 
poporului şi exigenţele regimului monarhic cu cele ale regimului reprezentativ.  

− Parlamentarismul dualist a fost precedat de monarhia limitată şi cunoaşte instabilitate cu 
tendinţe spre monism.  

− Regimul parlamentar monist. În acest regim, guvernul este responsabil numai în faţa 
adunării alese prin vot universal direct. Guvernul poate avea asigurată majoritatea 
parlamentară în cameră (adunare) devenind un simplu „comitet”, sau invers, guvernul 
bucurându-se de o dublă majoritate (electorală şi parlamentară) transformă parlamentul 
într-un „automat legislativ” al propriului său program. 

                                                 
1 http://www.dexonline.ro/definitie/totalitarism/paradigma (văzut la 25.04.2018) 
2 http://dictionnaire.reverso.net/francaisdefinition/totalitarisme (văzut la 23.04.2018) 
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Din perspectiva întregului sistem politic, regimul parlamentar mai poate fi clasificat în regim 
bipartid sau de tip anglo-saxon, care se caracterizează prin existenţa unei majorităţi parlamentare 
confortabile, pe durata întregii legislaturi şi alternanţa la putere a două formaţiuni politice principale 
(şeful guvernului este liderul partidului pentru care electoratul a optat) şi regim multipartid 
parlamentar sau de tip „latin” caracterizat prin existenţa „pluripolară” a mai multor partide, fapt care 
determină o majoritate parlamentară fluctuantă şi instabilitatea guvernului.  

Corpul electoral nu are nicio contribuţie, nici la alegerea primului ministru, nici la modificarea 
majorităţii, care rezultă din combinaţiile parlamentare sau din deciziile luate de stafurile partidelor. 
Traseul regimului parlamentar este, de fapt, drumul parcurs de la monarhia absolută la monarhia 
limitată, de la monarhia limitată la monarhia parlamentară. Este o „democraţie mediatizată” spunea 
Maurice Duverger, deturnată prin releul clasei politice. 

Regimul prezidenţial are la bază ideea separării organice accentuate a puterii de stat, modelul 
de referinţă fiind cel american instaurat prin Constituţia de la 1787. Trăsăturile acestui regim politic 
sunt următoarele: a. „Stricta repartizare a atribuţiilor între puterea legislativă şi puterea executivă; b. 
Independenţa celor două puteri marcată prin faptul că, în principial, ele nu dispun de instrumente de 
presiune reciprocă pentru adoptarea deciziilor; 

Monocefalismul executivului şi caracterul reprezentativ al şefului statului, care este în acelaşi 
timp şi şeful acestuia, ales prin sufragiu universal direct ori printr-un grup de electori ; d. Guvernul 
nu este un organ colegial şi solidar, membrii săi răspund individual numai în faţa şefului statului; e. 
Şeful statului, guvernului sau administraţiei, nu poate fi demis din funcţie de către parlament, dar nici 
el nu poate dizolva parlamentul .” 1 

Avantajele unui astfel de sistem sunt: egalitatea puterilor, ambele legitimate prin sufragiu 
universal, inexistenţa presiunii dintre puteri. 

Nu se pune problema ameninţării sau demiterii guvernului, respectiv dizolvarea forului 
legiuitor. Totuşi, unele raporturi de neutralitate reciprocă există. De exemplu: Administraţia 
americană are nevoie de acordul Senatului la numirea unor funcţionari publici, a judecătorilor Curţii 
Supreme sau pentru perfectarea unor tratate internaţionale. Un dezavantaj al regimului prezidenţial îl 
constituie pericolul alunecării spre aşa numitul „prezidenţialism” care se caracterizează prin 
acapararea de către şeful statului a tuturor prerogativelor puterii. Un regim constituţional „pur”, 
perfect încadrabil în scheme preelaborate nu există. Din această cauză, sunt de interes în studiul 
regimurilor politice şi regimurile mixte, care reprezintă produsul unor combinaţii de elemente 
aparţinând unor regimuri politice diferite, în special regimului prezidenţial şi parlamentar. Exemplele 
sunt numeroase dar există posibilitatea grupării lor în trei categorii:  

− Regimul convenţional în care are preeminenţă parlamentul, primul-ministru aflându-se sub 
conducerea şi controlul acestuia;  

− Regimul prezidenţial hegemonic în care puterea deplină aparţine preşedintelui pentru că 
există majoritate ca suport al preşedintelui şi majoritate favorabilă în organul legislativ;  

− Regimul intermitent prezidenţial unde preşedintele şi primul-ministru îşi partajează 
atribuţiile executive în funcţie de opţiuni.  

− Regimurile ţărilor socialiste sunt, în majoritatea lor, regimuri totalitare. Aceste regimuri 
sunt caracterizate, pe scurt, de elemente definitorii precum: o sursă doctrinară unică, 
socializarea proprietăţii, partidul unic, refuzul separaţiei puterilor în stat, contopirea 
organelor de partid cu cele de stat, manipularea maselor, cultul personalităţii conducătorului 
infailibil, unanimitatea dirijată în alegeri, ignorarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, 
cu implicarea aparatului represiv în viaţa socială şi personală.  

− Regimurile totalitare Totalitarismul este extrema dură a regimului autoritar.  

                                                 
1 Ionescu, Cristian, Regimuri politice contemporane, Bucureşti, All Bech, 2004. 
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Această manifestare ideologică nedemocratică este o „formă de regim dictatorial bazat nu doar 
pe teroare, ci şi pe sprijinul maselor mobilizate printr-o ideologie preconizând schimbări sociale 
radicale şi care presupune un control complet al statului şi scoaterea în afara legii a opoziţiei.” 1  

Dicţionarul enciclopedic francez ˝Larousse˝ne propune o definiţie a totalitarismului mult mai 
scurtă dar cuprinzătoare în semnificaţii: „sistem politic în care statul, în numele unei ideologii, 
exercită controlul asupra tuturor activităţilor individuale.” 2 

Dicţionarul on line ˝Reverso˝ introduce în definiţie un element esenţial, şi anume partidul unic: 
„Totalitarismul este un sistem politic în care partidul unic nu tolerează nicio opoziţie.” 3 

Regimul politic totalitar este caracterizat prin confiscarea întregii puteri politice de către un 
partid sau un lider care ajunge la putere fără a fi desemnat prin alegeri libere. În regimurile totalitare 
societatea şi fiecare cetăţean al ei sunt subordonate în totalitate unui centru de putere care hotărăşte, 
în exclusivitate, asupra destinului şi mersului dezvoltării acestora.  

De cele mai multe ori puterea de stat este reprezentată de partidul unic care răspunde voinţei 
unui lider de partid care este şi şeful statului. Ideologia totalitară, comunistă sau fascistă, este opusă 
conceptului de societate deschisă.  

Caracteristicile regimurilor totalitare, aşa după cum sunt apreciate de autori consacraţi şi citate 
de cei mai puţin consacraţi, sunt următoarele:  

a) ” În fruntea regimului totalitar se află un lider politic care impune o conducere «de mână 
forte» şi nu împarte puterea cu nimeni , deşi, normal, aparatul de stat este structurat pe verigile 
cunoscute;  

b) Programul de guvernare totalitară este fundamentul ideologic impus printr-o doctrină 
oficială şi dominantă, orice altă ideologie fiind contestată şi, în ultimă instanţă, înlăturată;  

c) Decizia politică se concentrează în vârful piramidei structurilor de partid care dobândeşte 
trăsăturile unui «partid unic»;  

d) Cele mai multe regimuri politice autoritare au degenerat în dictaturi.”4 
În ce constă fenomenul totalitar? se întreabă renumitul sociolog şi politolog francez şi evreu, 

Raymond Aron. El consideră că următoarele cinci caracteristici sunt principale în definirea 
fenomenului totalitar:  

„1. Fenomenul totalitar intervine întrun regim care acordă unui partid monopolul activităţii 
politice. 

2. Partidul monopolist este animat sau este înarmat cu o ideologie căreia îi conferă o autoritate 
absolută şi care, prin urmare, devine adevărul oficial al statului.  

3. Pentru a răspândi acest adevăr oficial, statul îşi rezervă, la rândul său, un dublu monopol: 
monopolul mijloacelor de constrângere şi pe cel al mijloacelor de convingere. Ansamblul mijloacele 
de comunicare - radioul, televiziunea, presă – este condus, comandat de stat şi de cei care îl 
reprezentantă. 

4. Majoritatea activităţilor economice şi profesionale sunt controlate de stat şi devin, într-o 
oarecare măsură, parte integrantă a statului. Dat fiind că statul este inseparabil de ideologia sa, 
majoritatea activităţilor economice şi profesionale poartă amprenta adevărului oficial.  

5. Dat fiind că orice activitate va deveni de acum activitate de stat şi dat fiind că orice activitate 
va fi supusă ideologiei, o greşeală comisă în cadrul unei activităţi economice sau profesionale este 
simultan o greşeală ideologică. De unde, rezultă, desigur, o politizare, o transfigurare ideologică a 
tuturor greşelilor posibile ale indivizilor şi, în concluzie, o teroare care este, în egală măsură, 
poliţienească şi ideologică. (...) Fenomenul este perfect atunci când aceste elemente sunt reunite şi 
îndeplinite deplin. 

                                                 
1 Gorun, Adrian, Brânzan, Nicolae, Libertatea – deziderat şi realitate, Târgu Jiu, Gorjeanul,1996. 
2 Avram Cezar, Radu Roxana, Regimuri politice contemporane: Democraţiile, Craiova, Aius, 2007, p. 45. 
3 Ionescu, Cristian, Regimuri politice contemporane, Bucureşti, All Bech, 2004, p. 60. 
4 Gorun, Adrian, Puterea politică şi regimurile politice, Târgovişte, Bibliotheca, 2006, p.69. 
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Dată fiind poziţia modestă de pe care abordez această problematică, de un deosebit nivel 
doctrinar, nu pot să nu recunosc că aceste concluzii finale nu-mi aparţin decât în mică parte. Cel după 
care mă inspir, bucurându-se de o notorietate bine meritată, este sociologul şi politologul francez 
Raymond Aron. Acesta consideră justificat că cele două mari categorii de regimuri politice 
(democratice şi nedemocratice) sunt la fel de imperfecte. Aşa după cum este bine cunoscut, 
regimurile democrate sunt prin esenţa lor pluraliste. Chiar sub acest aspect se ascunde imperfecţiunea 
evidentă şi paradoxală în acelaşi timp.  

Jean–Jacques Rousseau „condamnă fără rezerve facţiunile, organizaţiile parţiale şi partizane 
ale cetăţenilor, din interiorul Republicii. Simone Weil, într-unul din studiile sale despre partidele 
politice, recomanda interzicerea tuturor partidelor politice în scopul redării adevăratei democraţii 
puritatea, demosul reprezentând în mod direct şi nu reprezentativ voinţa poporului. Rivalităţile şi 
luptele intestine nu pot fi caracteristici ale unei democraţii autentice.  

Aron observă cu indignare că cetăţenii „sunt manipulaţi de mecanismele electorale, neplăcute 
întotdeauna şi deplorabile cel mai adesea. Partidele secretă, ca să spunem aşa, demagogia, ele îşi 
obligă adepţii să gândească în anumite limite, să apere anumite interese. ”Acesta este de părere că în 
prezent alegerile nu sunt decât o formă degradată a participării universale a cetăţenilor la treburile 
statului. Venind în sprijinul celor afirmate, sociologul francez îl citează pe Paul Valéry: „politica a 
fost vreme îndelungată arta de a împiedica oamenii să se amestece în ceea ce-i priveşte, ea a devenit 
arta de a-i întreba despre cee ce nu ştiu.” Dar, susţine Aron, „se poate face o distincţie între 
imperfecţiunile evidente ale regimurilor constituţionale – pluraliste şi imperfecţiunea esenţială a 
regimurilor cu partid monopolist.”  

Între cele două tipuri de regimuri se nasc contradicţii severe dar nici unul nu întruneşte 
aprecierea generală a ceea ce numim perfecţiune. „ Ar fi o nesăbuinţă din partea noastră să afirmăm 
că unul dintre aceste regimuri este bun şi celălalt este rău, că unul reprezintă binele şi celălalt răul. 
Ambele regimuri sunt ca atare imperfecte.”  

Trebuie să discernem, însă, în mod logic şi lucid, asupra naturii imperfecţiunii şi a felului în 
care aceste imperfecţiuni afectează socitatea, în ansamblul ei, şi frânează dezvoltarea. În democraţii 
imperfecţiunea este de fapt, pe când în regimurile nedemocratice cu partid unic, imperfecţiunea este 
esenţială. Regimurile democratice „dezvoltă” un gen diferit de imperfecţiune, mai mult chiar, fac din 
imperfecţiune un statut veleitar, o tendinţă de autoapreciere ideologică superioară şi arogantă. În 
realitate aceste regimuri „sunt imperfecte fie datorită excesului de oligarhie, fie datorită excesului de 
demagogie, şi aproape întotdeauna datorită limitării eficienţei.” Imperfecţiunea datorată excesului de 
oligarhie este extrem de vizibilă atunci când „în spatele jocului partidelor se disimulează 
atotputernicia unei minorităţi.” 

Excesul de demagogie este perceptibil „atunci când, în cadrul luptei partizane, grupurile uită 
necesităţile colective şi sensul binelui comun.” Imperfecţiunea regimului cu partid monopolist, 
deţinător al întregii puteri şi care dezvoltă tipul de guvernământ de felul partidului-stat, este de o altă 
natură, în contradicţie şi luptă directă cu ceea ce consideră a fi fundamentul malefic al unei societăţi 
decadente. Imperfecţiunea, în acest caz „este de altă natură şi este fundamentală.” 1 

Imperfecţiunile regimurilor politice, indiferent de felul acestora, se leagă, printre multe altele, 
şi de acţiunile statului, ca manifestare a ideologiei regimului politic, de constrângere prin etatism la 
un gen de libertate, bine delimitată. Înstrăinarea prin etatism este un proces de diminuare a libertăţii 
şi a libertăţilor, ce se proclamă garantate, prin dependenţa individului faţă de stat, prin mecanismele 
politice statale. Alienarea este un rezultat al constrângerii, al servituţii forţate, al sclavajului, sub 
forme directe sau mascate, al deposedării de rodul muncii şi de proprietate, al dominaţiei în general. 
„Definim înstrăinarea prin etatism, procesul de diminuare a libertăţii individului prin dependenţa sa 
faţă de stat, mecanismele statale reprezentând constrângeri la realizarea condiţiei umane. Etatismul 
apare ca o imixiune a statului în viaţa individului, printr-o exagerare a rolului şi funcţiilor sale, 

                                                 
1 http://dictionnaire.reverso.net/francaisdefinition/totalitarisme 
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acţiune concretizată în degradarea societăţii civile, în suprimarea drepturilor şi libertăţilor individului 
şi colectivităţii implicit.” 1 
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Summary: According to art.314 paragraph 2 of CPC of the Republic of Moldova, the court 
has the obligation to create the parties involved in the trial the necessary conditions for the 
multilateral investigation and to the fullest extent of the circumstances of the case. Therefore, the 
legislator provided a confrontation of opinions and arguments about how the case is to be resolved. 

Although the law does not define contradictory, we support the view that this principle of the 
trial is that all the evidence administered is investigated, subject to discussion, and reflects the 
opposing procedural position of the prosecution and the defense part. 

Keywords: The Principle, Contradicitority, Equality of Arms, Criminal Process. 
 

Conform art.314 alin.2 din CPP al RM, instanţa de judecată are obligaţia de a crea părţilor 
angajate în proces condiţiile necesare pentru cercetarea multilaterală şi în deplină măsură a 
circumstanţelor cauzei. Prin urmare, legiuitorul a prevăzut confruntarea de opinii ţi argumente legate 
de modul în care urmează să se soluţioneze cauza.  

Deşi legea nu defineşte contradictorialitatea, susţinem părerea că acest principiu al judecării 
cauzei  constă în faptul că toate probele administrate sînt cercetate, supuse discuţiei şi reflectă poziţia 
procesuală  opusă a părţii acuzării şi părţii apărării.2 

                                                 
1 Avram Cezar, Radu Roxana, Regimuri politice contemporane: Democraţiile, Craiova, Aius, 2007, p.80. 
2 J. Pradel. Proceduri penale. Editions Cujas, p.191. 
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Contradictorialitatea implică cerinţa ca participanţi cu interese procesuale contrare să aibă 
posibilitatea, să-şi exprime punctele de vedere, să prezinte argumente de fapt şi de drept în susţinerea 
cererilor, demersurilor sau excepţiilor ridicate ori în concluzie asupra fondului, precum şi în raport de 
cererile, demersurile, excepţiile şi concluziile formulate, anterior, de către participanţii cu poziţie 
procesuală contrarie1. Acest principiu mai presupune şi posibilitatea oricăreia dintre părţi de a-şi 
exprima punctele de vedere proprii şi faţă de orice chestiune adusă în discuţie, din oficiu, de către 
instanţa de judecată. 

Egalitatea de arme între învinuire şi apărare formează esenţa principiului contradictorialităţii, 
ca o regulă specifică fazei de judecată.2 Această egalitate procesuală se caracterizează prin aceea că  
legea de procedură penală pune la îndemâna atât a subiecţilor activi, cât şi a subiecţilor pasivi ai 
exerciţiului acţiunilor penală şi civilă, aceleaşi modalităţi şi mijloace procesuale pentru susţinerea 
pretenţiilor lor. Ea vine să garanteze că instanţa de judecată va soluţiona fiecare cauză penală, în 
conformitate cu adevărul şi legea, fără a se ajunge la situaţia ca susţinerile acuzării sau susţinerilor 
acuzării sau susţinerilor apărării să li se acorde un grad mai mare sau, dimpotrivă, un grad mai mic de 
credibilitate. 

În art.315 din CPP al RM este consacrată egalitatea în drepturi a părţii în faţa instanţei: 
„Procurorul, partea vătămată, partea civilă, apărătorul, inculpatul, partea civilmente responsabilă şi 
reprezentanţii lor beneficiază de drepturi egale în faţa instanţei de judecată în ce priveşte 
administrarea probelor, participarea la cercetarea acestora şi formularea cererilor şi demersurilor”. 

Prin noţiunea de „parte” în sensul arătat de articolul citat, înţelegem participantul la judecată 
care promovează în instanţă un interes ocrotit de lege, beneficiind, în acest scop, de aceleaşi drepturi 
pe care le are participantul ce apără un interes contrar3 

Instanţa de judecată are dreptul să aducă în discuţia părţilor orice chestiune de fapt ori de drept, 
iar aceasta, ținând cont de poziţia lor procesuală, îşi pot exprima în contradictoriu opinia cu privire la 
chestiunea adusă în discuţie. Într-un asemenea caz, nu putem însă vorbi despre contradictorialitate în 
raporturile dintre instanţa de judecată şi participanţii la judecată cu interese contrare. 
Contradictorialitatea rămâne specifică raporturilor părţilor din proces. 

În procesul penal al Republicii Moldova, instanţa de judecată este liberă în aprecierea probelor 
şi tragerea concluziilor cu privire la aflarea adevărului.  Instanţa este imparţială şi independentă, 
acționând în exclusivitate ca organ al justiţiei, exprimând doar interesele legii. Legea impune ca la 
baza sentinţei instanţa să pună doar acele probe la cercetarea cărora părţile au avut acces în egală 
măsură. 

În doctrină s-au purtat discuţii asupra sancţiunii care intervine în cazul încălcării principiului 
contradictorialităţii. A fost exprimată opinia că efectuarea oricărei activităţi cu încălcarea regulii 
contradictorialităţii este o cauză de nulitate relativă.4 

În acest subcapitol vom analiza contradictorialitatea sub cele două aspecte ale sale şi anume:  
1. Contradictorialitatea ca formă a procesului penal; 
2. Contradictorialitatea ca principiu al procesului penal. 

În literatura de specialitate s-au înrădăcinat două accepţiuni ale noţiunii de principiu al 
procesului penal.  

În prima accepţiune pe prim plan este situată legătura dintre principii cu proprietăţi 
fundamentale ale procesului penal. Autorii adepţi ai acestei poziţii definesc principiile procesului 
penal ca fiind „reguli de bază consfinţite prin lege, care determină începuturile activităţii organelor 

                                                 
1 Gr.Gr. Theodoru. Tratat de drept procesual penal. Bucureşti: Hamangiu, 2007. 
2 A. Şt. Tulbure. Prezumţia de nevinovăţie. Sibiu: Ed. Red, 1996. 
3 I. Dolea, D. Roman, I. Sedleţchi, T. Vîzdoagă, V. Rotam, A. Cerbu, S. Ursu. Drept procesual penal. Chişinău: 
cartier, 2005. 
4 D. Gheorghe. Procesul penal. Judecata în prima instanţă. Bucureşti: Editas. 
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de contracarare a criminalităţii; drepturile şi obligaţiile participanţilor la procesul penal şi care 
reflectă cele mai esenţiale proprietăţi şi trăsături ale procesului penal”.1 

Autorii celei de-a doua accepţiuni acţionează asupra coraportului dintre principii şi alte norme 
procesuale. Ei determină principiile procesului penal ca fiind esenţa normelor cu caracter general şi 
special, care primesc devalizări în norme speciale.2 

Analizând principiile procesului penal, putem enumera următoarele caracteristici ale acestora: 
1. Principiile sînt nişte reguli consfinţite; 
2. Au caracter fundamental pentru întreg procesul penal; 
3. Trebuie să fie consfinţite prin norme juridice; 
4. Ele trebuie să aibă caracter general procesual şi să se refere la toate etapele procesului 

penal sau cel puţin să aibă o manifestare deplină în faţa judecării cauzei ca fază finală a procesului şi 
să aibă o reflectare, fie mai mare sau mai mică, la celelalte etape procesuale. 

5. Ele trebuie să aibă conţinut propriu, care să nu dubleze conţinutul altor principii. 
Trăsăturile obligatorii ale principiilor sînt acelea, care, cumulativ întrunite, îi conferă normei 

procesuale penale calitatea de principiu.  
S.D. Şestacova exemplifică următoarele condiţii obligatorii pentru ca o normă să se constituie 

ca principiu al procesului penal: 
− Principiul este o normă prevăzută de lege, adică într-un act normativ adoptat de către 

organul legislativ al statului, act care deţine o putere juridică supremă; 
− Principiul este o normă, o regulă de conduită asigurată prin forţa coercitivă a statului. 

Astfel, reiese că principiul trebuie să dispună de structura unei norme juridice: ipoteză, dispoziţie, 
sancţiune; 

− Principiul nu este o oricare normă procesual penală, ci acea normă care are o semnificaţie 
constitutivă pentru întreg procesul penal şi care îi determină trăsăturile principale; 

− Principiul este norma care se află într-un anumit raport cu normele principiilor procesului 
penal şi cu alte norme care nu sînt principii ale procesului penal. 

Acest raport poate fi caracterizat în următorul fel: 
a) Normele principiilor procesului penal nu trebuie să se dubleze reciproc sau să reiasă una din 

alta; 
b) Normele procesual penale care nu sînt principii trebuie să reiasă dintr-unul din principiile 

procesului penal, să-l concretizeze şi să fie în acord cu el, dar nicidecum să-l contrazică; 
− Principiul după caracterul său trebuie să fie general procesual şi să se refere la toate fazele 

procesului penal, dacă aceasta nu contravine principiului însuşi; 
− Principiul este element al sistemului de principii, sistem care asigură funcţionarea efectivă a 

activităţilor procesual-penale şi soluţionarea pozitivă a problemelor justiţiei penale.3 
Unul dintre primii cercetători care s-a preocupat de conţinutul principiului contradictorialităţii 

a fost M.S. Strogovici.4 
După opinia acestuia, principiul contradictorialităţii se realizează numai la faza judecării 

cauzei. Conţinutul acestui principiu cuprinde în sine separaţia celor trei funcţii procesuale principale 
(învinuirea, apărarea şi judecarea cauzei) şi faptul că învinuirea şi învinuitul se constituie ca părţi, 
având egalitate procesuală. În alte lucrări ale sale, M.S. Strogovici specifică încă un element al 
principiului contradictorialităţii: poziţia activă a instanţei în proces,5 fapt care azi este combătut de 
către doctrinari. 

                                                 
1 Мотовиловкер Я.О., «О принципах обьективной истины и состязательность процесса, Iaroslavl, 1978, p. 22. 
2 Строгович М.С., Курс советского уголовного процесса, vol. I, Moscova, 1986, p. 149., p. 42. 
3 Строгович М.С., op. cit., p. 42. 
4 apud: www.kalinovsky-k.narod.ru,”Понятия o сущности и значение состязательности в уголовногом 
процессе”. 
5 Строгович М.С., op. cit., p. 149. 
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Alţi autori consideră principiul contradictorialităţii ca fiind principiu al întregului proces penal. 
După părerea acestor autori, poziţia activă a instanţei de judecată nu se include în conţinutul 
principiului contradictorialităţii, dar concomitent ei stipulează că obligaţia instanţei de a intenta 
procese penale în privinţa unei noi acuzări şi unor noi persoane nu se contrapune principiului 
contradictorialităţii.1 

Cercetătorii contemporani determină trei elemente de bază ale principiului contradictorialităţii 
şi egalităţii armelor: 

1. Separaţia funcţiilor învinuirii, apărării şi judecării; 
2. Înzestrarea părţilor cu drepturi procesuale egale pentru realizarea funcţiilor sale; 
3. Poziţia diriguitoare a instanţei de judecată şi dreptul exclusiv al acesteia de a lua hotărârea 

în cauza penală. 
Chiar dacă această opinie se referă la rolul diriguitor al instanţei, aceasta nu înseamnă că 

instanţa are dreptul să intenteze procese penale în privinţa unei noi acuzări sau unor noi persoane, să 
trimită dosarul organului competent pentru cercetări suplimentare din proprie iniţiativă. Instanţa din 
poziţia sa diriguitoare este obligată să înceteze examinarea şi să scoată dosarul de pe rol odată ce 
procurorul a renunţat la învinuire.2 

Pentru a înţelege mai bine conţinutului contradictorialităţii, egalităţii armelor este necesar să 
examinăm şi legislaţia în vigoare care îl consacră expres. 

Vom porni de la Codul de Procedură Penală al RSSM care a fost adoptat la 24 martie 1961, în 
prezent abrogat. Doar în art. 215, cap. XXII, al acestui Cod – „Egalitatea în drepturi a participanţilor 
în faza judecăţii” era prevăzut faptul că „acuzatorul, inculpatul, precum şi partea vătămată, partea 
civilă, partea civilmente responsabilă şi reprezentanţii lor se bucură de drepturi egale în faţa 
judecăţii în ceea ce priveşte administrarea probelor, participarea la examinarea acestora şi 
formularea cererilor”.  

În rezultatul declarării Republicii Moldova ca stat de drept, după reformele aduse sistemului 
judecătoresc, situaţia s-a schimbat prin faptul că la 06 iulie 1995 Parlamentul a adoptat Legea 
Republicii Moldova cu privire la organizarea judecătorească nr. 514-XII3. Art. 10 al acestei legi 
prevede expres în al. (3) că „Judecarea cauzelor se efectuează pe principiul contradictorialităţii”. 
Această realizare este una care nu poate fi nicidecum neglijată, dar ea nu a fost şi una deplină. 

Un alt pas important spre recunoaşterea principiului contradictorialităţii şi egalităţii armelor în 
procesul penal al RM a fost intrarea în vigoare pentru RM la 12 septembrie 1998 a Convenţiei 
Europene pentru Drepturile Omului (din 04 noiembrie 1950, Roma), ratificată de RM prin hotărârea 
Parlamentului nr. 1298 din 24 iulie 1997, care în art. 6 nu face referire directă la principiul 
contradictorialităţii, însă acesta poate fi lesne dedus din el. Egalitatea armelor, prin prisma 
interpretărilor europene presupune că fiecare parte trebuie să obţină o posibilitate rezonabilă de a-şi 
prezenta cauza în condiţii care să nu o plaseze într-o situaţie ne dezavantajoasă în raport cu 
adversarul său. Între părţi, trebuie să se menţină un echilibru corect.4  

La 14 martie 2003 a fost adoptat prezentul CPP al RM care a intrat în vigoare la 12 iunie 2003. 
CPP din 14 martie 2003 a înlăturat acele lacune care au existat în privinţa contradictorialităţii şi 
egalităţii armelor pînă la adoptarea sa. Art. 24 al. (1) CPP prevede că „urmărirea penală, apărarea şi 
judecarea cauzei sînt separate şi se efectuează de diferite persoane”. Prin această prevedere legea 
consacră aplicarea principiului contradictorialităţii şi egalităţii armelor în cadrul tuturor fazelor 
procesului penal. 

                                                 
1 Добровольская П.А., Уголовный процесс, Moscova, 1995, p. 119-121. 
2 Лупинская П. А., Уголовный процесс, Moscova, 1995, p. 119-121. 
3 Legea Republicii Moldova cu privire la organizarea judecătorească nr. 514-XII. 
4 Mole Nuala, Harby Catarina, Dreptul la un Proces Echitabil. Ghid privind punerea în aplicare a articolului 6 al 
Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului, Chişinău, 2003, op. cit., p. 42. 
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Despre poziţia instanţei de judecată este prevăzut că „nu este organ de urmărire penală, nu se 
manifestă în favoarea acuzării sau apărării şi nu exprimă alte interese decât interesele legii” (art. 24 
al. (2) CPP al RM). 

În art. 24 al. (3) CPP al RM este prevăzut că „părţile participante la judecarea cauzei au 
drepturi egale, fiind investite de legea procesual penală cu posibilităţi egale pentru susţinerea 
poziţiilor lor. Instanţa de judecată pune la baza sentinţei numai acele probe la cercetarea cărora 
părţile au avut acces în egală măsură”. 

Al. (4) art. 24 CPP al RM prevede că „părţile în procesul penal îşi aleg poziţia, modul şi 
mijloacele de susţinere a ei de sine stătător, fiind independente de instanţă, de alte organe ori 
persoane. Instanţa de judecată acordă ajutor oricărei părţi, la solicitarea acesteia, în condiţiile 
prevăzute de CPP al RM, pentru administrarea probelor necesare”. 

Făcând o concluzie la cele expuse mai sus, putem menţiona că în teoria procesului penal există 
două puncte de vedere principale asupra conceptului principiului contradictorialităţii în procesul 
penal, adică doctrinari care consideră că instanţa trebuie să aibă o poziţie activă în procesul penal şi 
doctrinari ce susţin poziţia inertă a instanţei de judecată, toţi doctrinarii menţionînd despre 
necesitatea separării celor trei funcţii a acuzării, a apărării şi a celei de decizie. 

După cum arată S.D. Şestacova, concluziile doctrinarilor sovietici despre aceea că un element 
iminent pentru conţinutul principiului contradictorialităţii este poziţia activă a instanţei, se datorează 
perioadei de „guvernare a ideologiei sovietice (comuniste)”.1  

Contrapunerea celor două accepţiuni ale principiului discutat constă doar în poziţia instanţei de 
judecată, separaţia puterilor fiind constantă în ambele cazuri.  

Totuşi, atunci când avem de-a face cu poziţia activă a instanţei, se anihilează cerinţa de 
separare a funcţiilor procesuale, deoarece instanţa în mod obligatoriu va întreprinde acţiuni fie în 
favoarea apărării, fie în favoarea acuzării. 

În teoria procesului penal este discutabilă şi importanţa normei procesuale care stabileşte 
egalitatea părţilor în procesul penal. Unii autori consideră că egalitatea părţilor este un element 
necesar principiului contradictorialităţii, alţii consideră că egalitatea părţilor este un principiu 
independent al întregului proces penal.2 

Realizarea completă a funcţiilor procesuale opuse (acuzarea şi apărarea) este posibilă numai în 
condiţiile în care purtătorii acestor funcţii sînt înzestraţi cu drepturi egale privind participarea la 
culegerea, prezentarea şi cercetarea probelor, la înaintarea demersurilor şi expunerea poziţiei proprii 
asupra oricărei probleme ivite pe parcursul cercetării cauzei. Aceasta înseamnă că principiul 
contradictorialităţii înglobează în calitate de elemente constitutive separaţia celor trei funcţii 
procesuale şi egalitatea în drepturi a părţilor. De aici conchidem că primul element nu are existenţă 
dacă cel de-al doilea este negat.3 

Este necesar de menţionat şi faptul că egalitatea procesuală a părţilor nu este condiţionată de 
separaţia funcţiilor procesuale. Dacă separaţia funcţiilor procesuale nu este deplină atunci egalitatea 
procesuală a părţilor se poate constitui ca un principiu independent al procesului penal.4 

Alt subiect controversat se referă la sfera de aplicare a principiului cercetat. O parte din 
doctrinari, printre care şi M.S. Strogovici, consideră că principiul dat se aplică la faza judecării 
cauzei. Alţi savanţi, printre care şi N.S. Alexeev, V.G. Daev, V.Z. Lucaşevici, consideră principiul 
contradictorialității aplicabil şi fazei prejudiciare.5 

De vreme ce separaţia funcţiilor procesuale este posibilă la toate fazele procesuale, precum este 
posibilă şi egalitatea în drepturile procesuale, putem afirma cu deplină încredere că principiul 
contradictorialităţii este un principiu general valabil pentru întreg procesul penal. 

                                                 
1 Шестакова С.Д., “Состязятельности Уголовного процесса”, Sankt Petersburg, 2001, p. 45. 
2 Ibidem, p 46. 
3 Шестакова С.Д., op. cit., p.49. 
4 Ibidem, p. 48. 
5 Ibidem, p. 54. 
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După cum putem conchide la acest moment, principiul contradictorialităţii este un principiu 
general valabil al procesului penal care constă în separaţia celor trei funcţii procesuale de bază 
(apărarea, acuzarea şi justiţia), investirea părţilor cu drepturi şi posibilităţi procesuale egale şi rolul 
diriguitor şi nepărtinitor al instanţei de judecată. 

În cele ce urmează vom examina coraportul dintre forma contradictorială a procesului penal şi 
principiul contradictorialităţii şi egalităţii armelor.  

Studiind trăsăturile de bază ale procesului contradictorial (ca formă istorică de proces) enunţate 
în subcapitolul anterior1 şi la conţinutul principiului contradictorialităţii pe care le-am stabilit deja în 
acest subcapitol, putem observa coincidenţa lor. Citând-o pe S.D. Şestacova, menţionăm „Esenţa 
formei contradictoriale a procesului penal constă în egalitatea statutului procesual al acuzatorului şi 
acuzatului (bănuitul sau altă  persoană în privinţa căreia există probe elocvente de acuzări) la toate 
etapele procedurii penale, egalitatea care se garantează prin egalitatea procesuală şi separaţia 
totală a celor trei funcţii procesuale de bază.”2   

Unii autori (V.G. Daev) consideră că principiul contradictorialităţii nu există de facto, ci se 
înglobează în conţinutul altor principii independente ale procesului penal. 

Altă opinie3 se referă la aceea că categoriile de formă şi principiu a procesului se coraportează 
ca general şi „special”, de aceea legea procesual penală trebuie să prevadă nu „principiul 
contradictorialităţii”, ci „principiile contradictorialităţii” în dependenţă de forma procesului aleasă de 
legiuitor”. Această opinie se argumentează prin faptul că contradictorialitatea este modul de realizare 
a procesului penal, care garantează la toate etapele egalitatea acuzării şi apărării. Acelaşi autor 
enumeră principiile contradictorialităţii: principiul realizării justiţiei numai de către instanţa de 
judecată; principiul realizării urmăririi penale numai de partea acuzării; principiul asigurării 
învinuitului dreptului la apărare; principiul egalităţii părţilor.4 

În finalul acestui subcapitol, vom facem o clasificare a principiilor procesuale penale. Astfel, 
acestea se împart în trei grupe mari: 

− Principiile constitutive ale procesului penal. Sînt acele principii care instituie un 
conglomerat de norme, constituind una din formele procesului penal: inchizitorială, mixtă sau 
contradictorială. Aceste norme fie asigură posibilitatea reală de realizare a egalităţii procesuale, fie că 
o anihilează. 

− Principii garanţii. Astfel, prezumţia nevinovăţiei, egalitatea, publicitatea, nemijlocirea nu 
fac parte din categoria principiilor constitutive, în schimb reprezintă mijloacele cele mai eficiente de 
realizare a lor.  

− Principiile individualizatoare ale formei procesului penal. Aceste principii disting cele trei 
forme ale procesului penal între ele, conferindu-le aspect istoric concret. Pot fi atribuite la aceste 
principii: legalitatea, transparenţa, egalitatea persoanelor în faţa legii şi instanţei etc. 

În cele ce urmează, vom trece la o studiere mai amplă a principiului contradictorialităţii şi 
egalităţii armelor. 
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Summary: For achieving an objective of the legal process: analysis of the criminal contempt 
officer actions in the criminal investigation as well as interference in his actions by criminal 

contempt supervisor and prosecutor is a subject for search in the following instance.  
Especially practical and theoretical aspects of the criminal contempt officer’s independence 

were presented for the appraisal and stock of the criminal process’s evidence. Also his own 
responsibility for legal proceedings conducted, interference of the prosecutor and the criminal 
contempt supervisor as a legal guarantee of the basic human rights, provided by criminal procedure 
law and European Convention of Human Rights. From the perspective of prevention and respect of 
the human rights. Proposal for adjustment of the criminal law.   

 
Cuvinte cheie: ofițer de urmărire penală, supraveghere, procuror, conducătorul organului de 

urmărire penală, independența, resposabilitatea, convingere, probe, probatoriu. 
 
Asigurarea respectării prevederilor procesual penale de către organul de urmărire penală și a 

celor ce asigură înregistrarea sesizărilor cu privire la infracțiuni, depinde în mare parte de nivelul de 
control  al procurorului, eficiența, exactitatea și corectitudinea organizării acesteia. 

Conform art. 1 al Legii nr. 333 din  10.11 2006 cu privire la statutul ofițerului de urmărire 
penală, ofiţerul de urmărire penală este persoana care, în numele statului şi în limitele competenţei 
sale, efectuează nemijlocit urmărirea penală în cauze penale şi exercită alte activităţi prevăzute 
expres de lege. 
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Strategia și metodica urmăririi fiecărei infracțiuni este pur creativă. De inițiativa ofițerului de 
urmărire penală, depinde mult într-o cauză sau alta descoperirea operativă și completă a infracțiunii, 
o investigație completă, multiaspectuală și obiectivă. Prescriind ofițerului de urmărire penală 
independență procesuală, consolidându-i garanțiile în vederea realizării atribuțiilor legale se creează  
condițiile necesare pentru eficiența activității sale. 

Posibilitatea alegerii mijloacelor procedurale de investigare și descoperire a infracțiunilor, 
oferirea posibilității determinării libere cu privire la aplicarea unor măsuri, alegerea unei anumite 
versiuni, definirea limitelor bănuielii rezonabile - toate acestea oferă ofițerului de urmărire penală  
posibilitatea de a îndeplini cu succes funcțiile sale. 

O importanță aparte prezintă chestiunea privitoare la independența procesuală a ofițerului de 
urmărire penale și limitele acesteia. 

În acest sens vom reține că principala componentă a independenței procesuale a ofițerului de 
urmărire penală  este oportunitatea legală și efectivă de a realiza activitățile procesual-penale potrivit 
legii și normelor morale, fără imixtiunea din partea procurorului și a conducătorului organului de 
urmărire penală.  

Independența ofițerului de urmărire penală  în ceea ce privește administrarea probelor se 
manifestă prin dreptul său de a desfășura orice procedeu probatoriu în modul prevăzut de lege în 
vederea descoperirii infracțiunii și identificării făptuitorului. Nu mai puțin importantă este și 
capacitatea de a examina și soluționa cererile și demersurile relevante pentru caz. În toate acțiune 
enunțate ofițerul de urmărire penală administrează și apreciază probele potrivit convingerii intime. 

Referitor la unele probleme privind administrarea și aprecierea probelor autorul Igor Dolea, 
menționează cauza Beraru c României (18 martie 2014, nr. 40107/04, Par.72-84), unde Curtea 
reiterează că, în temeiul art. 19 din Convenție, are datoria de a asigura respectarea angajamentelor 
asumate de statele contractante ale Convenției. În special asta nu are menirea de a examina erori de 
fapt sau de drept prezumtiv comise de o instanță națională decît în cazul în care și în măsura în care 
este posibil ca acestea să fi încălcat drepturi și libertăți protejate prin Convenție. 

Deși art. 6 din Convenție garantează dreptul la un proces echitabil, acesta nu prevede nicio 
normă privind admisibilitatea probelor ca atare, aspect care trebuie să fie reglementat în principal 
prin legislația națională. 

Prin urmare, Curtea nu are rolul de a stabili, ca principiu, dacă anumite tipuri de mijloace de 
probă – de exemplu, probe obținute nelegal – pot fi admisibile. Întrebarea la care trebuie să se 
răspundă este dacă procesul în ansamblu, inclusiv modul în care au fost obținute probele, a fost 
echitabil. Iar la stabilirea caracterului echitabil al procesului în ansamblu, trebuie să se țină seama 
dacă s-a respectat dreptul la apărare. Trebuie să se examineze în special dacă reclamantului i s-a 
acordat posibilitatea de a contesta autenticitatea probelor și de a opune utilizării lor. În plus, trebuie 
să se țină seama de calitatea probelor, inclusiv dacă circumstanțele în care au fost obținute pun la 
îndoială fiabilitatea sau exactitatea acestora. În speța dată, Curtea observă, că înregistrările au jucat 
un rol important în seria de probe apreciate de instanțe. 

Astfel, Curtea a subliniat că instanțele interne nu numai că și-au întemeiat hotărârile pe 
înregistrări cu o autenticitatea contestată, dar nici nu au răspuns la argumentele reclamantului 
conform cărora nu i-au fost prezentate transcrierile și, prin urmare, nu le cunoștea conținutul. Atît 
Curtea de Apel București cît și Înalta Curte de Casație și Justiție nu au efectuat decât să reitereze 
constatările procurorului și nu au cercetat plângerile formulate în mod repetat de către pârâți în 
legătură cu neregularitățile din cursul procesului.1 

În atare situație ofițerul de urmărire penală ca subiect activ al probatoriului urmează a se 
conduce de principiul liberei aprecieri a probelor prevăzut la art. 27 al. (1) Cod de procedură penală 

                                                 
1 Igor Dolea Codul de procedură penală al Republicii Moldova (comentariu aplicativ), ed. Cartea juridică 2016, 
pag.103 - 104 
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”... persoana care efectuează urmărirea penală apreciază probele în conformitate cu propria sa 
convingere, formată în urma cercetării tuturor probelor administrate”. 

Procesul de formare a propriei convingeri nu trebuie împiedicat de factori externi, or în 
conformitate cu prevederile art.57 al.(4) Cod de procedură penală, în exercitarea atribuţiilor 
procesuale, ofiţerul de urmărire penală decide, în mod independent, cu privire la orientarea 
urmăririi penale şi efectuarea acţiunilor de urmărire penală, cu excepţia cazurilor cînd legea 
prevede încuviinţarea, autorizarea sau confirmarea acestora de către procuror ori, după caz, de 
către judecătorul de instrucţie. Ofiţerul de urmărire penală se supune prevederilor prezentului cod şi 
indicaţiilor scrise ale procurorului şi ale conducătorului organului de urmărire penală. Orice 
imixtiune în activitatea ofiţerului de urmărire penală este interzisă.  

Astfel, propria convingere trebuie să se formeze liber, fără influență exterioară. Reieșind din 
convingerea proprie bazată pe probele administrate, ofițerul de urmărire penală decide cu privire la 
evaluarea penală și juridică a faptei, încadrării juridice a bănuielii persoanei, orientarea procurorului 
asupra determinării aplicării măsurilor speciale de constrângere și a celor asiguratorii, formării 
învinuirii și expedierii cauzei penale în instanța de judecată, or clasării / încetării acesteia. 

Un aspect important al reglementării propriei convingeri, Curtea Constituțională l-a stipulat 
prin Hotărîrea nr. 18 din 22.05.2017 referitor la sesizarea excepției neconstituționalității sintagmelor 
„și propriei convingeri” din alineatul (2) al articolului 26 Cod de procedură penală, „judecătorul și 
persoana care efectuează urmărirea penală apreciază probele în conformitate cu propria lor 
convingere” din alineatul (1) al articolului 27 Cod de procedură penală și „reprezentantul organului 
de urmărire penală sau judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri” din alineatul (2) 
al articolului 101 Cod de procedură penală, anume că, potrivit articolului 114 din Constituţie, justiţia 
se înfăptuieşte în numele legii numai de instanțele judecătorești, iar, potrivit articolului 116 din 
Constituție judecătorii instanţelor judecătoreşti sunt independenţi, imparţiali şi inamovibili, potrivit 
legii. 

Curtea a reținut că independenţa judecătorilor trebuie să fie considerată ca o garanţie a 
libertăţii, a respectării drepturilor omului şi a aplicării imparţiale a legii. Prin urmare, independenţa şi 
imparţialitatea judecătorilor se află într-o strânsă legătură și se consolidează reciproc. 

Curtea a observat că, potrivit normelor procedural-penale contestate, judecătorul apreciază 
probele în conformitate cu propria lui convingere. 

Astfel, Curtea a subliniat că, textele legale contestate trebuie înțelese și aplicate prin prisma 
principiilor constituționale privind înfăptuirea justiției în numele legii. Totodată, acestea urmează a fi 
corelate cu întreaga reglementare a aprecierii probelor, care oferă garanții suficiente pentru realizarea 
acestei operațiuni numai în temeiul legii, pe bază de criterii obiective, în afara arbitrariului și cu 
respectarea dreptului persoanei acuzate la un proces echitabil. 

În acest sens, Curtea a relevat că, dispozițiile criticate urmează a fi interpretate în sensul în care 
propria convingere a judecătorului este formată în urma cercetării tuturor probelor administrate. 

Curtea a subliniat că noțiunea de „proprie convingere” nu are sensul de opinie subiectivă, ci 
acela al certitudinii dobândite de judecător în urma examinării tuturor probelor în ansamblu, 
sub toate aspectele, în mod obiectiv și călăuzindu-se de lege. 

Curtea a menționat că rezultatele aprecierii probelor sunt expuse de către instanța de judecată 
în acte procedurale, care  trebuie să fie motivate. Potrivit articolului 389 din Codul de procedură 
penală, sentinţa de condamnare se adoptă numai în condiţia în care, în urma cercetării judecătoreşti, 
vinovăţia inculpatului în săvârşirea infracţiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate 
de instanţa de judecată. 

De asemenea, Curtea a relevat că potrivit articolului 119 din Constituție, părţile interesate pot 
exercita în condiţiile legii căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti. În acest sens, dispozițiile 
articolului 409 alin. (2) din Cod de procedură penală stabilesc că, instanţa de apel este obligată ca, în 
afară de temeiurile invocate şi cererile formulate de apelant, să examineze aspectele de fapt şi de 
drept ale cauzei, însă fără a înrăutăţi situaţia apelantului. Suplimentar, Curtea a observat că, articolul 





40 

414 alin. (4) din Codul de procedură penală prevede dreptul instanței de apel de a da o nouă apreciere 
a probelor, dacă instanța de fond a admis vreo eroare la constatarea vinovăției persoanei. Prin 
urmare, deciziile eronate pot fi corectate prin intermediul căilor de atac prevăzute de lege. 

În același timp, Curtea a reamintit standardul „dincolo de orice îndoială rezonabilă” consacrat 
în jurisprudența Curții Europene, care presupune că, pentru a putea fi pronunțată o soluție de 
condamnare, acuzația trebuie dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă. Existenţa unor probe 
dincolo de orice îndoială rezonabilă constituie o componentă esenţială a dreptului la un proces 
echitabil şi instituie în sarcina acuzării obligaţia de a proba toate elementele vinovăţiei într-o manieră 
aptă să înlăture dubiul. 

Curtea a menționat că acest standard de probă poate fi pe deplin înțeles doar prin raportare la 
principiul in dubio pro reo, care, la rândul său, constituie o garanţie a prezumţiei de nevinovăţie. 
Astfel, potrivit articolului 8 din Codul de procedură penală, concluziile despre vinovăţia persoanei de 
săvârşirea infracţiunii nu pot fi întemeiate pe presupuneri, iar toate dubiile în probarea învinuirii 
care nu pot fi înlăturate, se interpretează în favoarea bănuitului, învinuitului, inculpatului.1 

Independența procesuală a ofițerului de urmărire penală impune și responsabilitatea lui 
personală pentru calitatea și rezultatele activității realizate. Totodată, între independență și 
responsabilitate există o corelație indispensabilă. Cu cât este mai pronunțată independența ofițerului 
de urmărire penală, cu atât mai mare  trebuie să fie și responsabilitatea pentru rezultatele activității 
sale, acestea fiind chezășia eficienței și calității urmăririi penale. 

Doctrina dreptului procesual penal abordează categoria independenței ofițerului de urmărire 
penală ca fiind potențială și reală. Potențialitatea reflectă eventualele limite ale independenței 
ofițerului, stabilite prin lege, realitatea însă, reprezintă limitele reale ale exercitării autorității în 
procesul de  investigare a cazului. 

Suprapunerea limitelor independenței potențiale și reale a ofițerului  de urmărire penală asigură 
independența sa completă în procesul concret de activitate2. 

Reiterăm că în activitatea sa, ofiţerul de urmărire penală se supune prevederilor Codului de 
procedură penală şi indicaţiilor scrise ale procurorului şi ale conducătorului organului de urmărire 
penală. 

Controlul sistemic al procurorului asupra mersului urmăririi penale, interacțiunea procurorului 
cu ofițerul de urmărire penală și conducătorul organului de urmărire penală, ar fi de neconceput fără 
reglementări corespunzătoare. Controlul asupra urmăririi penale  este o activitate activă a 
procurorului, pe care nu o poate desfășura în biroul său. Funcția de prevenire a abaterilor de la lege 
nu poate fi realizată pe deplin, atâta timp cât participarea activă în cadrul urmăririi penale, nu va fi 
pentru procuror, una dintre formele esențiale de control.  

Se cunosc mai multe forme de conducere a urmăririi penale și de interacțiune a procurorului cu 
ofițerul de urmărire penală: 

- Controlul asupra executării procedurii de primire și înregistrare a sesizărilor privind 
infracțiunile ( art. 52 al. (1) pct. 4) Cod de procedură penală); 

- Acceptarea propunerii de  refuz în  pornirea penale sau abrogarea ordonanței de începere a 
urmăririi penale (art. 274 al. (5) Cod de procedură penală) 

- Informarea procurorului despre începerea urmăririi penale în termen de 24 ore de la data 
începererii acesteia (art. 274 al. (3) Cod de procedură penală); 

- Controlul personal de către procuror al dosarelor penale (art. 52 al. (1) pct. 5) Cod de 
procedură penală); 

- Comunicarea în scris procurorului în termen de 3 ore de la reținere (art. 167 al. (1) Cod de 
procedură penală); 
                                                 
1 Hotărârea Curții Constituționale nr. 18 din 22.05.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi 
din Codul de procedură penală (intima convingere a judecătorului) (sesizarea nr. 27g/2017) pct. 37-80 
2  Сухарева, А. Я. Прокурорский надзор [Текст]: учебное пособие / А. Я. Сухарева.- М.: Норма, 2004. – pag. 
472. 
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- Înlăturarea ofițerului de urmărire penală de la efectuarea urmăririi penale ( art. 52 al. (1) 
pct. 9), 20) Cod de procedură penală); 

- Verificarea calității probelor administrate ( art. 52 al. (1) pct. 6) Cod de procedură penală); 
- Controlul legalității acțiunilor procesuale efectuate de organul de urmărire penală (art. 52 al. 

(1) pct. 3) Cod de procedură penală); 
- Asigurarea respectării termenului rezonabil al urmăririi penale (art. 52 al. (1) pct. 7) Cod de 

procedură penală); 
- Anularea ordonanțelor ilegale, modificarea sau completarea ordonanțelor neîntemeiate (art. 

52 al. (1) pct. 8) Cod de procedură penală); 
- Dispunerea indicațiilor în scris cu privire la efectuarea acțiunilor de urmărire penală (art. 52 

al. (1) pct. 14) Cod de procedură penală); 
- Asistarea la efectuarea oricărei acțiuni de urmărire penală sau efectuarea ei personal ( art. 

52 al. (1) pct. 17) Cod de procedură penală); 
- Restituirea dosarelor penale pentru completarea urmăririi penale ( art. 52 al. (1) pct. 19) 

Cod de procedură penală); 
- Încetarea urmăririi penale, clasarea cauzei penale, dispunerea scoatereii persoanei de sub 

urmărirea penală sau aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter educativ ( art. 52 al. (1) pct. 22) 
Cod de procedură penală); 

- Întocmirea rechizitoriul și trimiterea cauzei penale în instanța de judecată (art. 52 al. (1) pct. 
25) Cod de procedură penală); 

Una dintre modalitățile de familiarizare a procurorului cu fapta documentată de ofițerul de 
urmărire penală este raportul personal al acestuia cu privire la activitatea desfășurată și la acțiunile de 
investigație planificate. Astfel de rapoarte sunt practicate periodic, însă procurorul are dreptul să 
solicite ofițerului să raporteze cazul în orice moment al investigației. 

Ofițerul la rândul său este obligat, din proprie inițiativă, să raporteze cazul ori de câte ori o 
autorizare a procurorului este necesară pentru desfășurarea acțiunilor de investigație. 

Reieșind din formulările legale, forma procedurală de prevenire și depistare a încălcărilor legii 
este participarea procurorului la desfășurarea urmăririi penale. O astfel de participare poate fi  atât 
prin prezența procurorului la realizarea acțiunilor de urmărire penală în cauză, cât și prin realizarea 
lor personală. 

Legea procesual penală prescrie ofițerului de urmărire penală un șir de drepturi. Implementarea 
necorespunzătoare a acestora poate duce la încălcarea gravă a drepturilor și a intereselor legitime ale 
cetățenilor. 

 Încălcarea acestora se poate manifesta atât prin forma activă (ex. încălcarea competenței 
materiale) cât și prin forma pasivă. Astfel, o cercetare la fața locului sau a percheziției tardive,  
indeciderea alegerii măsurii speciale de investigații, lipsa de inițiativă în căutarea martorilor, etc. - 
toate se pot solda cu pierderi ireparabilă de probe și, în cele din urmă, la eșecul anchetei în ansamblu. 
Ambele extreme sunt periculoase, astfel încât orice greșeală a ofițerului de urmărire penală  trebuie 
corectată fără întârziere.  

Asigurarea legalității este posibilă numai prin respectarea întocmai a atribuțiilor și 
competențelor procurorului, în special cele care se referă la: 

- indicații în scris cu caracter obligatoriu; 
- autorizarea măsurilor speciale de investigații și a acțiunilor ce nu suferă amânare; 
- dreptul de a anula deciziile ilegale și neîntemeiate ale ofițerului de urmărire penală; 
- participarea personală la efectuarea oricărei acțiuni de urmărire penală. 
În cazul în care procurorul decide să efectueze personal o acțiune concretă în cauza a cărei 

urmărire penală este efectuată de ofițer, el sugerează că, anume prin această formă de participare în 
cadrul anchetei va contribui la aflarea adevărului. Realizarea acestor acțiuni, nu urmează a fi 
considerată drept o imixiune asupra cursului normal al urmăririi penale. Prin alegerea corectă a 
formei de control, cînd procurorul din momentul începerii urmăririi penale controlează principalele 
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acțiuni de urmărire penală și stabilește vectorul corect al urmăririi penale, participarea personală la 
aceasta constituie coerența logică a cursului urmăririi penale conturate la etapa inițială a urmăririi 
penale și nu va fi în contradicție cu acțiunile ulterioare ale ofițerului de urmărire penală. 

Cât privește atribuțiile conducătorului organului de urmărire penală, considerăm că deși 
legiuitorul prin Legea nr. 152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517, în vigoare din 01.08.16, a 
modificat substanțial atribuțiile conducătorului organului de urmărire penală, unele aspecte oferă 
temei de interpretare.  

Textul legal trebuie  formulat clar și precis, fără dificultăți de ordin interpretativ. În special, în 
materie penală, legiuitorul trebuie să fie deosebit de prudent, clar şi coerent, așa cum o impune 
principiul legalităţii incriminării şi al pedepsei (nullum crimen, nulla poena sine lege), garantat de 
articolul 22 din Constituție și de articolul 7 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.1 

Din economia prevederilor art. 56 Cod de procedură penală, alin.  (2) constatăm că 
conducătorul organului de urmărire penală exercită controlul asupra efectuării la timp a acţiunilor 
de descoperire şi prevenire a infracţiunilor 

  (21) În exercitarea atribuţiilor sale, conducătorul organului de urmărire penală: 
... 
    h) înaintează procurorului demersuri cu privire la anularea unor acte juridice nelegitime 

ale ofiţerului de urmărire penală; 
alin. (5) Conducătorul organului de urmărire penală nu are dreptul să dea indicații privind 

efectuarea acțiunilor procesuale, privind deciziile pe caz sau să se implice într-un alt mod în 
desfășurarea urmăririi penale. 

În același timp, făcînd referire la legea specială ce reglementează activitatea organului de 
urmărire penală, stabilim potrivit art. 6 alin. (5) al Legii nr. 333 din  10.11.2006 cu privire la statutul 
ofițerului de urmărire penală, că: în exercitarea atribuţiilor, conducătorul organului de urmărire 
penală: h) înaintează procurorului demersuri cu privire la anularea unor acte juridice nelegitime ale 
ofiţerului de urmărire penală;   

Alin. (6) Indicaţiile conducătorului organului de urmărire penală în cauzele penale se dau în 
scris ofiţerului de urmărire penală sau, după caz, conducătorului organului de urmărire penală 
ierarhic inferior, poartă caracter obligatoriu şi sînt executorii, cu excepţia cazurilor în care au fost 
contestate imediat şi au fost anulate de procurorul care conduce urmărirea penală sau de procurorul 
ierarhic superior. Conducătorul organului de urmărire penală nu este în drept să dea indicații sau 
însărcinări ofițerilor de urmărire penală detașați la procuratura specializată. 

Totodată, conform prevederilor art.7 al Legii sus menționate, controlul asupra respectării 
dispoziţiilor legale în efectuarea urmăririi penale, în conformitate cu legislaţia în vigoare, se 
exercită de judecată şi de procuror. 

Prin urmare, din analiza dispoziților art. 7 al Legii cu privire la statutul ofițerului de urmărire 
penală, conchidem că conducătorul organului de urmărire penală nu poate exercita controlul 
respectării dispozițiilor legale la efectuarea urmăririi penale, ceea ce contravine prevederilor art. 6 al. 
(5) lit. h) al aceleiași Legi, prin care acesta înaintează procurorului demersuri cu privire la anularea 
unor acte juridice nelegitime ale ofiţerului de urmărire penală. 

Necătînd că legiuitorul nu a indicat în atribuțiile  conducătorului organului de urmărire penală 
dreptul de a da indicații ofițerului de urmărire penală, acestea rezultă din prevederile al. (41) al art. 57 
Cod de procedură penală, prin care ofițerul de urmărire penală poate ataca indicațiile conducătorului 
organului de urmărire penală, procurorului conducător al urmăririi penale sau procurorului ierarhic 
superior. Respectivele sintagme se prezintă a fi interpretative în favoarea conducătorului organului 
de urmărire penală, or ofițerul de urmărire penală se află în situația în care se mai supune indicațiilor 

                                                 
1 Decizia nr.36 din 19.04.2018 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 173g/2017 și nr. 37g/2018 privind excepţia de 
neconstituţionalitate a articolului 220 din Codul penal și a articolului 89 din Codul contravențional (proxenetismul și 
practicarea prostituției), pct. 27 
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atît verbale cât și scrise ale conducătorului organului de urmărire penală care pot fi în contradicție cu 
cerințele celui care conduce urmărirea penală - procurorul. 

În procesul de investigare a infracţiunilor organul de urmărire penală conlucrează cu  serviciile 
M.A.I. şi cu alte organe de drept,  bazându-se pe relaţiile de reciprocitate prevăzute de lege. 

Cu această ocazie apreciem că rolul conducătorului organului de urmărire penală este anume în 
a ridica nivelul de conlucrare dintre serviciul de urmărire penală cu alte servicii, în acest sens fiind 
obligat să întreprindă mai multe măsuri, în special 

- Să ţină la control permanent şi să analizeze activitatea grupului operativ de serviciu; 
- Să ia la control strict cauzele penale complicate şi voluminoase şi să dispună constituirea 

grupelor de ofiţeri de urmărire penală, în componenţa cărora să fie incluşi şi ofiţerii operativi. 
- Să se implice în elaborarea planurilor privind acţiunea de urmărire penală şi măsurile 

operative de investigaţie, în acest sens acordînd asistență metodică. 
- Să organizeze şedinţe comune cu serviciile operative pentru stabilirea obiectivelor în ce 

priveşte descoperirea infracţiunilor; 
- Să controleze calitatea şi termenii executării de către inspectorii operativi a însărcinărilor cu 

scoaterea în evidenţă a neajunsurilor; 
- Să întreprindă măsuri ca organul de urmărire penală să folosească pe larg evidenţele 

operative şi sistemele de căutare operativă. 
În concluzie apreciem că procesul de acumulare a probelor de către organul de urmărire penală 

este o activitate importantă în realizarea sarcinilor urmăririi penale. Acestea solicită calități și 
capacităţi speciale, gnoseologice, praxiologice, creative şi morale. Însă garantarea respectării 
drepturilor procesuale a participanților implică supravegherea acestei activități, sarcină impusă 
procurorului ca o persoană cu o pregătire profesională mai avansată în acest sens. Deşi mecanismul 
urmăririi penale include un grup de subiecţi cu atribuţii diferite (ofiţerul de urmărire penală, 
conducătorul organului de urmărire penală, procurorul şi procurorul ierarhic superior), procurorului îi 
revine misiunea de bază şi responsabilitatea privind legalitatea şi operativitatea descoperirii 
infracţiunilor şi acumulării probelor pentru terminarea urmăririi penale. 
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ACORDUL DE RECUNOAȘTERE A VINOVĂȚIEI. NOŢIUNI GENERALE ȘI 
CLASIFICAREA 

 
THE RECOGNITION OF VINOVATION. GENERAL NOTES AND CLASSIFICATION 

 
CERNALEV Veaceslav, 

Procuratura mun. Chișinău, oficiul Buiucani 
 

Summary: Despite the fact that there are many exposures in the literature on the concept of 
procedural form and the importance of its definition, the views presented are different and often even 
contradictory. The necessity of determining the essence of the procedural form appears as a result of 
the determination in the criminal procedure of different types of procedural regulations. In this case, 
we could discuss the criminal procedural form as a general criterion of the criminal trial against the 
general dimensions of the law of law and, at the same time, as a system characteristic of a special 
type of institutional relations with its own features and regulations. 

Keywords: Recognition of Vinovation, Criminal Procedural Form. 
 
În pofida faptului că în literatura de specialitate există multe expuneri referitoare la conceptul 

de formă procesuală şi importanţa definirii acesteia, părerile prezentate sunt diferite şi deseori chiar 
contradictorii. Necesitatea stabilirii esenţei formei procesuale apare ca rezultat al determinării în 
procedura penală a unor tipuri diferite de reglementări procedurale. În acest caz am putea discuta 
despre forma procesuală penală ca un criteriu general al procesului penal raportat la dimensiunile 
generale ale ştiinţei dreptului şi, în acelaşi timp, ca un sistem caracteristic unui tip special de relaţii 
instituţionale cu trăsături şi reglementări proprii. 

Desigur în cadrul procesului penal am putea discuta despre forma procesuală ca forma ce 
caracterizează procedura generală de parcurs a cauzei penale cât şi ca forma procesuală a unei 
proceduri speciale. În acelaşi timp în cadrul unei proceduri pot exista forme procesule ce derogă de la 
conţinutul formei generale. Acestea apar în urma stabilirii de către legiuitor a unor excepţii sau 
specialităţi de la norma generală (ex: coraportul dintre condiţiile audierii martorului major şi 
condiţiile de audiere a martorului minor). Astfel în cadrul unei proceduri pot coexista mai multe 
forme procesuale. De aceia este utilă stabilirea concretă a parametrilor de definitivare a caracterelor 
formei procesuale ca definiţie. 

Introducerea unei noi forme procesuale în Codul de Procedură Penală are drept scop facilitarea 
activităţii profesionale a organelor de înfăptuire a justiţiei penale. Raţionamentul utilităţi introducerii 
instituţiei acordului de recunoaştere a vinovăţiei se bazează pe factori obiectivi cum ar fi economia 
timpului, posibilitatea acordării unei griji deosebite instrumentării unui dosar penal mai complicat, 
micşorarea cheltuielilor legate de desfăşurarea urmăririi penale, de judecarea cauzei, dar şi de 
executarea pedepsei (deoarece contravaloarea recunoaşterii vinovăţiei este reducerea cuantumului 
pedepsei). 

Definiţiile date formei procesuale pot fi împărţite în mai multe categorii. 
O grupă de cercetători au formulat definiţii ce determină forma procesuală ca fiind totalitatea 

regulilor înaintate acţiunilor înfăptuite în cadrul procesului penal. Astfel, forma procesuală a fost 
definită ca totalitate a cerinţelor procesuale omogene ce sunt înaintate acţiunilor participanţilor la 
proces, ca noţiune generală ce cuprinde totalitatea legilor despre procesul penal. O altă grupă de 
cercetători definesc forma procesuală ca fiind condiţiile stabilite de lege pentru efectuarea acţiunilor 
procesuale. De exemplu, M.L. Iakub defineşte forma procesuală ca reprezentând totalitatea 
condiţiilor stabilite de legea procesuală în conformitate cu care are loc activitatea procesuală atât în 
general, cât şi în ce priveşte fiecare acţiune procesuală (sau un complex de aceste acţiuni) luată în 
parte şi în conformitate cu care sunt luate decizii în cadrul cauzei penale. Forma procesuală stabileşte 
legătura şi consecutivitatea acţiunilor întreprinse şi a deciziilor luate. 
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Un alt grup de cercetători înaintează definiţii care privesc forma procesuală ca un model de 
comportament al participanţilor la procesul penal, întărit în mod normativ şi care asigură atingerea 
optimală a rezultatului juridico-penal sau în acelaşi sens, ca ordinea procesuală reglementată de 
normele procedurii penale, ca mijloc de realizare a activităţii procesuale a tuturor participanţilor la 
proces sau ca forma reglementată de lege în care se desfăşoară procesul penal. 

Iu. Ivanov a definit forma procesuală ca fiind „sistemul şi structura instituţiilor şi regulilor 
procesual penale reglementate de dreptul procesual penal, procedura şi consecutivitatea fazelor 
procesului penal, condiţiile, mijloacele şi termenele de înfăptuire a acţiunilor procesuale legate 
nemijlocit sau direct de administrarea şi aprecierea probelor în cadrul urmăririi penale şi şedinţei 
judiciare, fixarea acestora în actele normative şi, de asemenea, ordinea de luare şi fixare a deciziilor 
în privinţa unor întrebări particulare şi în privinţa cauzei penale în general”. Astfel s-a încercat a se 
aduce o definiţie multe-aspectuală a formei procesuale. 

Toate definiţiile prezentate mai sus, deşi diferite, au comun elementul activităţii ce are loc în 
cadrul instrumentării unui caz penal. Anume în raport cu acest element considerăm că trebuie să fie 
definită noţiunea formei procesuale. 

Este general acceptat că procesul penal reprezintă o activitate a unor subiecţi de drept, 
îndreptată spre atingerea unor rezultate concrete. O caracteristică a procesului penal este 
reglementarea detaliată a acestei activităţi. Cu alte cuvinte, sarcinile pe care le au sau şi le pun 
persoanele participante la procesul penal trebuie şi pot fi atinse numai cu condiţia respectării unui 
algoritm prescris de lege de desfăşurare a activităţii îndreptate spre aceasta. Noi vedem această 
ordine impusă de legea procesual penală ca fiind forma procesuală în care trebuie să se exteriorizeze 
activitatea de mişcare a unei cauze penale. 

Forma procesuală, după cum am indicat mai sus, nu este identică cu dreptul procesual penal. 
Totodată, considerăm că forma procesuală nu trebuie confundată nici cu procesul penal. Acesta din 
urmă are, în opinia noastră, două elemente distincte. Primul element este descoperit prin răspunderea 
la întrebarea ce şi reprezintă comportamentele specifice manifestate în cadrul procesului penal. Al 
doilea element este descoperit prin răspunderea la întrebarea cum şi arată la modalitatea în care 
comportamentele indicate de lege trebuie să fie manifestate, aceasta din urmă şi fiind forma 
procesuală în care, figurativ spus, este îmbrăcată această activitatea procesual penală. 

Astfel, optăm spre a defini forma procesuală penală ca fiind modalitatea de comportament a 
subiecţilor procesului penal fixată de normele procesuale care se exprimă în ordinea procesuală 
(consecutivitatea, termenele, fixarea) de înfăptuire a acţiunilor prescrise sau permise de lege în cadrul 
procesului penal sau de abţinere de la anumite acţiuni. 

Pentru examinarea problemei reglementării acordului de recunoaştere a vinovăţiei, nu mai 
puţină importanţă are şi întrebarea despre necesitatea existenţei unei forme procesuale în cadrul 
tuturor activităţilor din procesul penal (aceasta deoarece negocierea unui acord de multe ori nu este 
supusă unei forme procesuale), limitele diferenţierii formei procesuale şi cerinţele la care ea trebuie 
să corespundă. 

Majoritatea autorilor subliniază importanţa formei procesuale în ce priveşte asigurarea 
respectării drepturilor şi intereselor persoanelor implicate în procesul penal şi în general importanţa 
în asigurarea legalităţii ceea ce exclude posibilitatea unor acţiuni arbitrare. Forma procesuală de 
asemenea asigură un control asupra modului de exercitare de către persoanele cu funcţie de 
răspundere a atribuţiilor lor disciplinând astfel participanţii la procesul de aplicare a normelor de 
drept şi asigurând efectul educativ al procesului penal. 

Dată fiind importanţa formei procesuale, credem că orice activitate procesual penală cel puţin 
în linii generale, trebuie să îmbrace o formă procesuală. De aceea, la reglementarea instituţiei 
acordului de recunoaştere a vinovăţiei trebuie să se ţină cont ca unele elemente ale acesteia să nu 
rămână neglijate. Spre exemplu, în reglementarea actuală a instituţiei acordului, nu sunt prevederi ce 
ar determina modalitatea negocierii acordului. De aceea, considerăm necesar să fie stabilite nu numai 
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condiţiile în care procurorul poate încheia un acord (art. 505 CPP), dar şi spre exemplu, metodele şi 
procedeele adecvate (sau inadecvate) de a fi folosite în cadrul negocierilor. 

M. Iakub este printre puţinii care a formulat o listă de cerinţe cărora trebuie să corespundă 
forma procesuală: 

1. Forma procesuală trebuie să stabilească o astfel de activitate care ar asigura atingerea 
sarcinilor procesului; 

2. Forma procesuală trebuie să fie raţională şi simplă, adică să asigure atingerea sarcinilor 
procesului penal cu cheltuieli minime de forţe, mijloace şi timp din partea organelor statale, a 
persoanelor cu funcţie de răspundere şi a cetăţenilor, fiind liberă de formalităţi inutile şi deşarte; 

3. Forma procesuală trebuie să corespundă cerinţelor şi normelor morale, procedeele şi 
metodele aplicate în cadrul procesului penal corespunzând cu bazele morale ale societăţii; 

4. Forma procesuală trebuie să fie constituită pe o bază ştiinţifică, adică să se ţină cont de 
realizările ştiinţei şi de experienţa bogată de activitate practică a organelor de drept. 

După cum am indicat tangenţial mai sus, credem că forma procesuală, de asemenea, trebuie să 
modeleze toate elementele de bază ale unei activităţi ce se desfăşoară la un moment dat în cadrul 
unui proces penal. Aceasta ar exclude asemenea lucruri ca arbitrajul şi incertitudinea din cadrul 
procesului penal. Clar că aplicarea acestei cerinţe trebuie să se facă ținând cont de cerinţa 
raţionalităţii şi simplităţii formei procesuale. Numai în aşa caz procesul va avea flexibilitatea 
necesară pentru realizarea cu succes a sarcinilor lui. 

Un alt moment important legat de asigurarea flexibilităţii, ţine de faptul că forma procesuală nu 
trebuie să fie transformată într-un scop în sine, ci trebuie privită ca un instrument de adaptare a 
activităţii procesual penale la cerinţele şi solicitările înaintate de permanentele schimbări care au loc 
în societate. 

Toate cerinţele indicate mai sus trebuie să fie luate în consideraţie atunci când se purcede la 
modificarea sau la instituirea unor forme procesuale noi, deci şi atunci când se introduc unele 
proceduri noi, cum ar fi şi acordul de recunoaştere a vinovăţiei. 

Un alt aspect care este foarte important la adoptarea unor modificări în legislaţia procesual 
penală este problema admisibilităţii diferenţierii formei procesuale şi limitele acestei diferenţieri. 
După cum am menţionat mai înainte, această problemă a fost dezbătută foarte mult în literatura de 
specialitate. Esenţa ei poate fi formulată în felul următor: asigurarea unei mai mari eficiente a 
procesului penal trebuie să aibă loc în direcţia uniformizării formelor procesuale sau invers este 
necesară o diferenţiere a lor? 

Referitor la această problemă savanţii s-au divizat în două tabere. Prima grupă de autori susţin 
că procedura trebuie să fie unică în toate cazurile penale, indiferent de infracţiunea comisă. Trebuie 
de subliniat că tendinţa de a diferenţia formele procesuale poate merge atât pe calea creşterii 
complexităţii formei procesuale, cât şi pe calea simplificării lor pentru anumite categorii de cazuri 
penale. În acest sens, e de menţionat că opţiunea acestor savanţi nu constă în a pleda pentru o unitate 
absolută a formei procesuale, ei admițând posibilitatea şi chiar necesitatea existenţei unor forme 
procesuale ce ar stabili garanţii suplimentare pledând însă activ împotriva simplificării formei 
procesuale. 

La rândul lor, părerile exprimate de savanţii din a doua tabără pot fi împărţite şi ele în două 
grupe. Cei mai mulţi consideră că forma procesuală trebuie diferenţiată (iarăşi avându-se în vedere 
simplificarea acesteia) ținându-se cont de categoriile cauzelor penale sau ale infracţiunilor, dar fără 
vreo limitare a principiilor procesului penal sau a garanţiilor procesuale. După părerea altora, ordinea 
procesuală trebuie diferenţiată în dependenţă de unele sau alte trăsături ale infracţiunilor şi această 
diferenţiere poate implica anumite limitări ale garanţiilor procesuale şi ale principiilor procesului sau 
face unele excepţii de la ele. Această ultimă părere a fost foarte dur criticată de toţi savanţii - atât de 
cei care sunt părtaşii formei procesuale unitare, cât şi de cei care susţin o diferenţiere a acesteia. 

In pofida discuţiilor aprinse care au avut loc, a fost corect menţionat, că până în prezent 
problema generalizării doctrinare a principiilor diferenţierii procesului penal rămâne nesoluţionată: 
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nici acei care pledează pentru simplificarea procesului în privinţa anumitor tipuri de cauze, nici 
oponenţii lor, care pledează pentru unitate, nu au prezentat încă argumente convingătoare pentru o 
variantă sau alta. 

Cu toate acestea, se pare că părtaşii diferenţierii, sau altfel spus ai simplificării, au avut de adus 
mai multe argumente în favoarea opiniei lor. A fost afirmat, pe bună dreptate după părerea noastră, 
că nu se poate de cerut ca totalitatea formalităţilor care garantează o corectitudine maximă în luarea 
deciziilor, să fie aceeaşi pentru toate cazurile, deoarece după cum nu există două infracţiuni absolut 
identice, tot aşa nu există şi două căi absolut identice pentru atingerea scopurilor procesului penal în 
cadrul a două cauze penale, desigur, ținându-se cont de faptul că, reglementarea juridică nu poate fi 
individuală pentru fiecare cauză penală. 

Deoarece ca şi oricare alt sistem, procesul penal nu poate să nu includă în sine elemente 
diferite, care se caracterizează nu numai prin prezenţa unor trăsături comune, dar şi unor deosebiri, 
diferenţierea formelor procesuale face mai eficient procesul penal, deoarece aceasta permite să se 
ţină cont şi de interesele procesului penal şi de particularităţile cazului concret. Asta cu atât mai mult 
că practica demonstrează că o formă procesuală eficientă pentru unele cazuri poate fi fără folos sau 
necorespunzătoare pentru alte cazuri. 

S-a pus accentul şi pe eficienţa procesului penal, argumentându-se că o formă procesuală unică 
a procesului pe toate cauzele penale - de la cele mai complicate până la cele mai simple şi puţin 
importante - nu contribuie la aplicarea economicoasă şi eficientă mijloacelor procesuale. I. 
Tanoviceanu în acest sens menţionează că normele de procedură penală trebuie [...] să fie elaborate 
în aşa fel încât ele să simplifice activitatea care conduce la realizarea justiţiei represive, să accelereze 
această activitate şi să-i asigure desfăşurarea cea mai conformă cu trebuinţa de a nu se sacrifica nici 
unul din interesele ce pot intra în joc în procesul penal. 

Oricare ar fi argumentele aduse de ambele părţi, considerăm corectă opinia expusă de V. 
Arseniev, potrivit căreia diferenţierea în legislaţia procesual penală este tot atât de întemeiată şi 
stabilită ca şi unificarea, acestea fiind două tendinţe care sunt opuse în exterior dar care există într-o 
unitate dialectică. Suntem de acord cu A. Guleav care afirmă că, în acest sens. recunoaşterea 
legitimităţii diferenţierii procesului penal în cadrul unui proces unic este una din premisele de 
săvârșirii legislaţiei procesual penale atât în direcţia asigurării garanţiilor cât şi în direcţia 
simplificării acelor forme procesuale care în mod nejustificat complică procesul. 

Diferenţierea formei procesuale este susţinută nu numai de diferiţi savanţi, dar şi de legiuitorul 
nostru, el instituind diferite forme procesuale în dependenţă de anumite criterii. De altfel, 
diferenţierea formei procesuale există nu numai în legislaţia noastră, dar şi în legislaţia multor altor 
ţări.  
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Summary: It is important to note that the introduction of a new institution at the stage of the 
court of first instance, such as the trial of the case on the basis of evidence administered during the 
criminal investigation stage, presupposes nothing other than recognition by the defendant of the 
deeds in the indictment, the procedural act drawn up by to the prosecutor in criminal prosecution, 
which contributes to the removal of difficult and often unnecessary procedures for the establishment 
of judicial truth and subsuming the qualitative requirements of the act of justice 

Keywords: Simplified Procedure, Act Of Justice, Criminal Investigation. 
 

Este de reținut, că introducerea unei instituţii noi în etapa judecăţii în primă instanţă, cum este 
cea a judecării cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, nu presupune altceva 
decât recunoaşterea de către inculpat a faptelor reţinute în rechizitoriu, actul procedural întocmit de 
către procuror în cadrul urmăririi penale, care contribuie la înlăturarea unor proceduri dificile şi 
deseori inutile pentru stabilirea adevărului judiciar şi subsumându-se exigenţelor de ordin calitativ 
ale actului de justiţie1. 

Una dintre disfuncţionalităţile majore ale justiţiei din Republica Moldova, este lipsa de 
celeritate în soluţionarea cauzelor penale.  

Întrucât procedurile judiciare se dovedesc deseori formaliste, costisitoare şi de lungă durată, s-
a conştientizat faptul că eficacitatea administrării actului de justiţie constă în mare măsură în 
celeritatea cu care drepturile şi obligaţiile consfinţite prin hotărârile judecătoreşti intră în circuitul 
juridic, asigurându-se astfel stabilitatea raporturilor juridice deduse judecăţii. 

Prin reformarea Codului de procedură penală, s-a urmărit, ca obiectiv esenţial, crearea în 
materia procedurii penale a unui cadru legislativ modern care să corespundă pe deplin imperativelor 
funcţionării unei justiţii moderne.2 

                                                 
1 Expunere de motive, Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru аccelerаreа soluţionării proceselor, p. 1 
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=11257 
2 Ibidem, p. 1 http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=11257 
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Potrivit Legii pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală nr. 66 din 
05.04.2012, intrate în vigoare din 27.10.2012, Codul de procedură penală a fost completat cu 3641, 
prin care se instituie o nouă modalitate a procedurilor simplificate de judecare a cauzelor penale. 
Această completare a fost introdusă întru asigurarea unei măsuri legale privind accelerarea 
soluţionării numărului mare de procese. Prin introducerea art. 3641 Cod de procedură penală s-a 
propus scopul, ce vizează în principal simplificarea şi sporirea celerităţii soluţionării cauzelor, cu 
impact direct şi asupra executării hotărârilor. 

Astfel, a apărut necesitatea gândirii unui sistem modern, care să răspundă imperativelor creării 
unei justiţii adaptate aşteptărilor sociale, precum şi creşterea calităţii acestui serviciu public. Aşa 
fiind, se impune o intervenţie legislativă ce vizează reducerea duratei proceselor şi simplificarea 
procedurilor judiciare penale, prin introducerea de noi instituţii1, care ar facilita acest proces.  

Această instituţie procesuală nouă reprezintă o soluţie legislativă inovatoare ce asigură 
soluţionarea cauzelor într-un termen optim şi previzibil, fiind, totodată, un remediu pentru eliminarea 
unei deficienţe majore a sistemului judiciar din Republica Moldova, respectiv, excluderea duratei 
mari a desfăşurării procedurilor judiciare. 

Concepută ca o abatere de la principiul nemijlocirii, care reprezintă o asigurare reală a 
verificării probelor prin participarea personală a părţilor la desfăşurarea procesului penal şi principiul 
contradictorialităţii, principiu care creează condiţii de ordin procesual şi organizaţional maxim 
favorabile pentru examinarea completă şi sub toate aspectele cauzei şi ca efect, emiterea unei hotărâri 
judecătoreşti adecvate, specifice fazei de judecată, noua reglementare urmăreşte să dea expresie 
dreptului la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil. 

Aşadar, una dintre distincţiile dintre procedura de drept comun şi cea simplificată constă în 
caracterul de excepţie de la principiul nemijlocirii şi contradictorialităţii a celei din urmă.  

Astfel, dacă în etapa judecăţii în primă instanţă, inculpatul declară, până la începerea cercetării 
judecătoreşti, că recunoaşte în totalitate săvârşirea faptelor reţinute în rechizitoriu şi solicită ca 
judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, din care rezultă că fapta 
există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de către inculpat, atunci apare o readministrare de 
către judecător a aceloraşi probe care au dovedit învinuirea şi despre care inculpatul a luat cunoştinţă 
cu prilejul prezentării materialului de urmărire penală2. 

Prevederile art. 3641 Cod de procedură penală au meritul de a crea un fundament legal expres 
pentru practica existentă şi de a contura, totodată, reguli clare de procedură ce se impun a fi 
respectate în cazul în care inculpatul declară că recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute în rechizitoriu 
şi solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.  

Judecata cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, consacrată de art. 
3641 din actualul Cod de procedură penală, reprezintă o procedură abreviată, simplificată, ce are la 
bază o pledoarie de vinovăţie şi poate fi aplicată numai dacă sunt îndeplinite condiţiile deduse din 
norma ce o reglementează3. 

Înainte de trece la analiza detaliată a întregii proceduri prevăzută la art.3641 Cod de procedură 
penală, consider necesar de a aborda puţin instituţia pledării vinovăţiei care provine din sistemul 
common law. Instituţia “pledării vinovat”, având o importanţă majoră la apariţia procedurii 
simplificate, abordate în lucrarea în cauză. 

Astfel, pledarea vinovat este o recunoaştere a vinovăţiei făcută într-un mod formal. Totuşi, ţin 
să menţionez că pledarea vinovat este uneori privită ca o formă a mărturisirii, însă există diferenţe 
importante şi esenţiale între mărturisire şi a pleda vinovat.  

                                                 
1 Roşu C., Fаnu-Mocа A.,  Procedurа speciаlă de judecаtă reglementаtă de аrt.3201 din Codul de procedură penаlă  “Dreptul” (Româniа), 2011, 
nr.8, p.1 
2 Sаhаrov N., Goreа B.C., Considerаţii referitoаre lа controversаtа implementаre а procedurii instituite de аrt.3201 din Codul de procedură penаlă  
“Dreptul” (Româniа), 2012, nr.8, p. 1 
3 Ibidem, p. 2 
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O mărturisire este o relatare a unui set de fapte (de exemplu „eu l-am împuşcat”), în timp ce a 
pleda vinovat este o admitere a tuturor elementelor unei învinuiri penale (de exemplu „sunt vinovat 
de omor cu circumstanţe atenuante”). Mărturisirea cere cunoaşterea situaţiei de fapt, pe când 
pledoaria implică o cunoaştere sofisticată a legii în relaţie cu faptele1. 

Pledarea vinovat este metoda predominantă prin care sunt soluţionate majoritatea cazurilor 
penale, în SUA, unde rata acestei metode reprezintă aproximativ 93 la sută de cazuri din sistemul 
federal şi aproximativ 91 la sută în state. Aceeaşi proporţie se înregistrează şi în Anglia2. 

Respectiv, reieşind din conţinutul prevederilor art. 3641 Cod de procedură penală, se observă o 
condiţie esenţială în aplicarea procedurii simplificate în cauză, și anume pledarea vinovat a 
inculpatului de faptele prevăzute în rechizitoriu.  

Cu toată popularitatea procedurii în cauză, ea rămâne a fi o instituţie foarte controversată. 
Multe din problemele ce apar în aplicarea ei sunt anume din cauza lipsei unei reglementări 
atotcuprinzătoare.  

Confuziile din doctrină, dar şi din practică, demonstrează că introducerea acestei instituţii în 
Republica Moldova trebuie să fie precedată nu numai de o definire clară a acestui concept, ci şi de o 
descriere cât mai exhaustivă a condiţiilor de aplicare a procedurii de judecare a cauzei pe baza 
probelor administrate în faza de urmărire penală şi cerinţelor faţă de validitatea şi legalitatea acestei 
proceduri.  

Așadar, aceste toate cumulate ne vor permite să evităm mai multe piedici şi probleme pe care 
instituţia respectivă le poate prezenta la aplicarea ei, probleme pe care le voi aborda pe parcursul 
lucrării în cauză.  

Totuşi, de la începutul istoriei, instituţii care ar permite unui acuzat să fie condamnat prin 
recunoaşterea vinovăţiei practic nu existau, or proceduri care ar implica pledoariile vinovăţiei erau 
extrem de rare pe parcursul perioadei medievale.  

În sutele de cazuri înregistrate, istoricienii au descoperit numai câteva, în care a avut loc 
recunoaşterea vinovăţiei şi pledarea inculpatului ca fiind vinovat. Atunci când în lucrările juridice a 
început să fie abordată problema recunoaşterii vinovăţiei/pledării vinovat, autorii lor indicau acelaşi 
lucru: instanţele erau extrem de ezitante de a o accepta.  

În 1680, Matthew Hale scria: „Atunci când inculpatul, după audierea învinuirii, recunoaşte 
vinovăţia, aceasta se egalează cu condamnarea lui, dar este un lucru obişnuit pentru instanţă de a 
recomanda inculpatului să pledeze nevinovat şi să aleagă de a fi supus unui proces judiciar, fără să 
înregistreze recunoaşterea inculpatului”. Declaraţii de tipul celora făcute de Hale au predominat în 
tratatele juridice până la sfârşitul secolului al XIX-lea în sistemul common law-ului3. 

Cu timpul însă, această practică, cea de recunoaştere a vinovăţiei/pledării vinovat, a obţinut tot 
mai mult teren. Pe parcursul anilor '20 ai sec. al XX-lea în mai multe state şi oraşe din SUA au fost 
organizate cercetări în domeniul justiţiei penale. Acestea au indicat pentru prima dată în mod 
documentat dependenţa justiţiei penale de pledoariile vinovat, iar dominarea aparentă a acestora a 
fost o surpriză4. 

Totuşi, instanţele de judecată nu au acceptat deodată această practică.  
În primul caz de acest fel (Svang v. State, 42 Tenn. (2 Caldwell) 212, 1865), instanţa a ordonat 

o nouă judecată, deoarece „în virtutea prevederilor Constituţiei statului, învinuitul în toate cazurile 
are dreptul la un proces public şi în termeni rezonabili şi acest drept nu poate fi neglijat prin folosirea 
oricărei înşelătorii sau prin orice alt mijloc”5. 

                                                 
1 Rotаru V., Conceptul аcordului de recunoаştere а vinovăţiei "Revistа nаţionаlă de drept", 2003, nr.1, p. 1 
2 Ibidem, p. 2 
3 Rotаru V., Origineа şi răspândireа аcordului de recunoаştere а vinovăţiei, "Аnаlele ştiinţifice аle Universităţii de Stаt din Moldovа", 2002, nr.6, 
p. 2 
4 Ibidem, p. 2 
5 Ibidem, p. 3 
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În diferite declaraţii din cadrul diferitelor cazuri, instanţele au oferit un catalog al obiecţiilor 
practice şi teoretice aduse procedurii care permite inculpatului să pledeze vinovat.  

În 1887, Curtea Supremă din Wisconsin a avut un caz în care inculpatul şi-a asigurat o 
pedeapsă mai blândă prin pledoaria vinovat şi prin oferirea probelor contra altor inculpaţi. Instanţa a 
calificat această înţelegere ca fiind „cu greu, dacă nu chiar imposibil, de a fi deosebită de vinderea 
directă a justiţiei” (Wight v. Rindskpof, 43 Wis, 344, 354-55, 1877)1. 

Actualmente, însă, instituţiile procesuale care implică recunoaşterea vinovăţiei sau pledarea 
vinovat sunt foarte populare şi des aplicate. 

Importanţa instituţiei reglementată de art. 3641 Cod de procedură penală ușurează programul 
supraîncărcat, volumul mare de lucru, fiind una dintre cele mai mari şi importante probleme pe care 
procedura judecării cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală o poate 
soluţiona.  

Astfel, anume acest factor esenţial a stat la bază şi a favorizat apariţia şi dezvoltarea instituţiei 
în cauză. Deseori are loc tergiversarea procesului de înfăptuire a justiţiei prin pronunţarea unei 
hotărâri, astfel că datorită acestei proceduri simplificate, o bună parte din dosarele unde inculpatul 
pledează vinovat, îndeplinind toate condiţiile prevăzute de lege, această problemă foarte uşor poate fi 
rezolvată, fără a fi tergiversată.  

Respectarea termenului rezonabil prin respectarea prevederilor legislaţiei  naţionale, dar şi 
internaţionale în acest sens, reducerea cheltuielilor de judecată, mai puţine şedinţe, economie pentru 
bugetul de stat, oferirea unei din cele mai eficiente căi pentru inculpat de a-şi reduce din pedeapsa 
prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârșită prin recunoaşterea în întregime a tuturor 
circumstanţelor descrise şi învinuirilor aduse de către procuror în rechizitoriu sunt beneficiile acestei 
proceduri. 

Sentinţa pronunţată în urma judecării cauzei în baza probelor administrate în faze de urmărire 
penală poate fi atacată cu apel şi nu doar cu recurs aşa cum este de exemplu în cazul acordului de 
recunoaştere a vinovăţiei. 

Instanţa de judecată, ca subiect special al raporturilor procesual-penale are competenţa în 
primul rând de a se expune pe faptul dacă a avut loc sau nu încălcarea unei norme penale, dacă 
această faptă întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii, dacă infracţiunea a fost săvârșită de 
făptuitor şi în final, dacă acesta se face vinovat în comiterea ei şi urmează a fi pedepsit prin aplicarea 
unei sancţiuni penale.  

Cu alte cuvine, rolul instanţei de judecată este nu numai unul constatator, dar şi unul de 
observator asupra legalităţii acţiunilor realizate de organele de urmărire penală, autorităţile publice 
de forţă, implicate în mod direct etc.2 

Aşadar, verificarea legalității și temeiniciei învinuirii aduse inculpatului, în vederea stabilirii 
răspunderii penale și a justei soluționări a cauzei, revine instanţei de judecată. 

Caracteristic judecăţii în primă instanţă în cazul judecării cauzei în ordine abreviată, este şi 
faptul că aceasta poartă incovenenienţe de mobilitate, prin faptul că aceasta îşi poate manifesta 
acordul sau dezacordul vizavi de faptul de a admite sau nu, cererea inculpatului sub formă de înscris 
autentic.  

În aşa caz, instanţa din start se poate expune asupra faptului de a judeca cauza penală în ordine 
specială sau în ordine generală, potrivit art. 314-398 Cod de procedură penală.  

Totuşi, relatăm faptul că judecata în ordinea dispoziţiilor din art. 3641 parcurge aceleaşi etape 
ca şi în ordinea generală.  

Potrivit articolului 3641 din Codul de procedură penală, instanța poate dispune judecarea 
cauzelor penale pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală în cazul în care inculpatul 
declară, personal prin înscris autentic, că recunoaşte săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu. 

                                                 
1 Ibidem, p. 3 
2 Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России, Общая часть и досудебные стадии, Москва: 1998, c.320  
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În același timp instanţa de judecată, este obligată să examineze dosarul în baza acestei 
proceduri doar dacă din probele administrate rezultă că faptele inculpatului sunt stabilite şi sunt 
suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse. 

Astfel, având în vedere efectele procedurii de judecată simplificate, reținem că instanța poate 
respinge, în baza unor criterii obiective și rezonabile, cererea formulată de inculpat, întrucât, 
indiferent de recunoașterea învinuirii, ceea ce prevalează este existența unui proces echitabil, despre 
care nu se poate vorbi în măsura în care se neagă principiul aflării adevărului. 

Prin urmare, nu simpla recunoaștere a învinuirii este determinantă pentru a se da eficiență unui 
proces echitabil desfășurat în limitele legalității și imparțialității, aceasta constituind doar o condiție 
procedurală, ci stabilirea vinovăției inculpatului cu privire la faptele reținute în sarcina sa. 

Examinarea cauzei penale în procedură simplificată este un instrument care oferă importantul 
avantaj al soluționării cu celeritate a cauzelor penale, atunci când inculpatul recunoaște în totalitate 
săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu, iar instanța dispune de suficiente probe care ar permite 
stabilirea vinovăției. 

În jurisprudența sa, Curtea Europeană a statuat că atunci când o acuzație penală împotriva 
inculpatului este stabilită printr-o formă prescurtată de examinare judiciară, aceasta duce, în esență, 
la renunțarea la o serie de drepturi procedurale. Acest lucru nu poate fi o problemă în sine, deoarece 
nici litera, nici spiritul articolului 6 din Convenţie nu împiedică o persoană să renunțe la aceste 
garanții din propria sa voință.  

Totuși, renunțarea la anumite drepturi procedurale trebuie întotdeauna, pentru a fi considerată 
eficientă în sensul Convenției, stabilită în mod neechivoc și însoțită de garanții minime, 
proporționale cu importanța acesteia și nu trebuie să contravină vreunui interes public important. 

Prin derogare legală de la ordinea generală de examinare a listei probelor părţilor plasate pe 
poziţii contradictoriale, partea apărării este lipsită de dreptul de a le prezenta, întrucât în caz contrar 
ar decade însăşi procedura de judecată a cauzei în baza probelor administrate la faza de urmărire 
penală. 
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Summary: Protection against unfair competition has developed differently in different 

countries. The sole purpose for all countries is to ensure economic activity as an effective instrument 
of protection against unfair competition and dishonest practices by non-competitors. The article 
describes the historical evolution of the formation and development of the legal framework of unfair 
competition, as well as the doctrinal approaches through the analysis of the definition of unfair 
competition and competition. The researches are aimed at identifying the problems that raise unfair 
competition and formulating the solutions for their prevention and removal. 
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Introducere. Concurența este un regulator al pieței unde antreprenorii își urmăresc propriile 
interese, deobicei, unul și cel mai principal dintre acestea se numără obținerea profiturilor. Această 
competiție uneori produce efecte secundare, cum sunt actele de concurență neloială. O ideie expusă 
laconic privind cauza comiterii actelor de concurență neloială a fost susținută de autorul Bajireanu 
V., există lideri, competitori, „urmăritori” şi specialişti. Cei mai experimentaţi în practicarea 
tacticilor de concurenţă neloială sunt „urmăritorii” – întreprinderile care au o parte redusă de piaţă 
şi puţine mijloace pentru a-i ataca pe concurenţi. De aceea deseori recurg la copierea produselor 
firmelor concurente, imitarea mărcilor acestora şi furtul tehnologiilor lor [1, p. 9]. În consecinţă, 
după cum susține autorul Răilean L., datorită acestor conflicte de ordin concurenţial, sunt 
defavorizaţi toţi participanţii la piaţa de mărfuri şi servicii – atât agenţii economici, cât şi 
consumatorii de rând. 

Aceste circumstanțe, la rândul său, determină actualitatea studierii aspectelor de interferență 
ale protecției dreptului de proprietate intelectuală și protecției concurenței prin prisma analizei 
evoluției istorice a legislației și abordărilor doctrinare referitoare la definirea concurenței neloiale. 

Rezultate și discuții.  
Făcând caracteristica unor obligații profesionale ale antreprenorilor, pe drept cuvânt autorii 

Volcinschii V. și Cojocari E. invocă obligația statului să stopeze acțiunile care daunează concurenței 
– practicii monopoliste, acte de concurență neloială ca acțiuni care daunează concurenței [2, p. 332].  

Reglementările juridice cu privire la combaterea concurenței neloială pot fi considerate drept 
unele dintre cele mai eficiente mijloace de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală, în 
special a drepturilor exclusive asupra mijloacelor de individualizare. Autorul Eminescu Y. susținea 
„că materia drepturilor intelectuale nu poate ignora și nici lăsa pe seama altor discipline analiza 
reglementărilor, a construcțiilor doctrinare și ale uriașei jurisprudențe la care a dat naștere exercitarea 
acțiunii de concurență neleală” [3, pag. 9]. Difersitatea modalităților de încălcare a dreptului exclusiv 
de proprietate intelectuală a determinat elaborarea legislației menite să protejeze titularul de drepturi 
prin acțiunea de concurență neloială. Urmează câteva exemple, care arată cum s-a schimbat definiția 
de concurență neloială pe parcursul a mai mult de 100 de ani și prin urmare cum a evoluat cadrul 
normativ (internațional, național) în domeniu și opiniile doctrinare. 
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Definiția concurenței neloiale subscrisă în acte normative internaționale și naționale 
Sistemul internațional al protecției proprietății industriale în anul 1900 a fost completat cu un 

nou obiect: reprimarea concurenței neloiale, atunci când au fost revăzute dispozițiile art. 10 bis, alin. 
(1) al Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1883, la care 
Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1328-XII din 11 martie 1993 (în 
continuare Convenția de la Paris). Din acel an a fost introdusă regula mondială de bază privind 
protecția împotriva concurenței neloiale, care a ajuns să fie considerată un standard internațional 
pentru definirea concurenței neloiale. Potrivit art. 10 alin. (2) al Convenției de la Paris, concurența 
neloială este definită ca orice act de concurență contrar practicilor cinstite în materie industrială sau 
comercială. 

În 1967, în art. 2 pct. viii al Convenției pentru instituirea Organizației Mondiale de Proprietate 
Intelectuală, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1328-XII din 11 
martie 1993 (în continuare Convenţiei de la Stockholm), la fel, se dispune că proprietatea intelectuală 
include drepturile referitoare la protecția împotriva concurenței neloiale. 

Al treilea act internațional, care acordă importanță problemelor ce ridică concurența neloială 
pentru obiecte de proprietate intelectuală și a recunoscut concurența neloaială drept mijloc de 
protecție a obiectelor de proprietate intelectuală este Acordul privind aspectele drepturilor de 
proprietate intelectuală legate de comerț semnat la Marrakech la 15 aprilie 1994 (în continuare Acord 
TRIPs). Acordul TRIPs prevede o protecţie minimă împotriva concurenței neloaiale pentru două 
obiecte de proprietate intelectuală: indicații geografice și informații nedivulgate și date comunicate 
puterilor publice sau organismelor acestora (secrete comerciale). Acesta Acord, în art. 22 alin. (2), lit. 
b) și art. 39 cere mijloace juridice pentru asigurarea unei protecții efective contra concurenței 
neloiale conform articolului 10 bis din Convenția de la Paris pentru indicațiile geografice, 
informațiile nedivulgate și datele comunicate puterilor publice sau organismelor acestora. Prin 
urmare, cere statelor membre să prevadă în legile naționale, mijloace juridice care să nu permită 
orice utilizare fără consimțământul titularilor de drept și de o manieră contrară uzanțelor comerciale 
cinstite care constituie un act de concurență neloială în sensul art. 10 bis al Conventiei de la Paris.  

La nivel intern, protecția împotriva concurenței neloiale, de asemenea a fost reglementată la 
sfârșitul secolului XVIII - începutul secolului XIX. Definițiile privind concurenţa neloială, fără mari 
delimitări conceptuale, sunt prevăzute în cadrul legilor speciale sau codurile civile. 

Țara cu cel mai dezvoltat sistem al legislației privind combaterea concurenței neloiale este 
SUA. Reglementarea concurenței mai mult de 100 de ani, a condus la elaborarea mecanismelor 
eficiente și formarea numeroaselor precedente judiciare. Prima lege federală antimonopol a devenit 
Legea Antitrust Sherman, adoptat de Congres în 1890, apoi el a fost completat prin Legea Clayton și 
de Legea cu privire la Comisia Federală pentru Comerț în 1914 și Legea Robinson – Patman în 1936. 
[4, p. 125]. Problemele de concurență neloială, care afectează obiectele de proprietate intelectuală 
sunt reflectate în principal în Legea privind mărcile din 1946, în redacția anului 1988 (Legea 
Lanham). El este dedicat aspectelor legate de așa-numita „concurența parazitară”, care constă în 
însușirea unor obiecte economice ale concurentului, cum ar fi, de exemplu, know-how sau alte 
secretele comerciale. În 1964, a fost adoptată legea unitară privind practicile comerciale înșelătoare, 
care a constituit proiectul de lege federal privind concurența neloială. Ulterior, această lege a fost luat 
ca bază în activitățile de reglementare în majoritatea statelor americane [4, p. 126]. Art.5 din Legea 
cu privire la Comisia Federală pentru Comerț interzice acțiunile sau metodele necinstite sau 
înșelătoare. În legislația SUA nu există o listă ale actelor de concurență neloială. 

Nu a fost identificată reglementarea noțiunii concurenței neloiale în careva acte normative din 
ţările foste comuniste. Probabil că se datorează faptului că pe piața sovietică existau doar 
întreprinderi de stat, deaceea problema concurenţei neloiale nu a atras nici atenţia doctrinarilor. 
URSS a fost stat membru al Convenției de la Paris, deci, prin urmare asigura cetățenilor Uniunii de la 
Paris o protecție împotriva concurenței neloiale, și se aplica în activitățile de import-export. Astfel, 
pct. 2 al Hotărârii Consiliului de Miniștri al URSS nr. 1405  din 02 decembrie 1988 „Cu privire la 
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dezvoltarea în continuare a activității economice externe a statului, a cooperativelor și altor 
întreprinderi publice, asociații și organizații“ prevedea că Comisia de stat al economiei externe cu 
propunerea Ministerului Relațiilor Economice Externe al URSS avea dreptul de suspendare a 
operațiunilor de export-import ale cooperativelor de producție în cazurile în care exista o concurență 
neloială. Un drept similar se regăsește și în pct. 7 al Decretului Consiliului de Miniștri al URSS nr. 
191 din 28 februarie 1989. [5]. 

Pentru prima dată termenul de „concurența neloială” a apărut în Legea Federației Ruse din 24 
decembrie 1990 cu privire la proprietate în RSFS Rusă. Potrivit art. 2 pct. 9 al legii supra, prejudiciul 
cauzat de proprietar ca urmare al abuzului de poziție de monopol sau prin altă poziție dominantă, 
utilizarea metodelor neloiale în comerț (concurența neloială) și săvârșirea altor acțiuni ce lezează 
drepturile și interesele altor persoane ocrotite de lege, urmează a fi compensate în întregime. 
Normele privind concurența neloială au fost incluse, de asemenea, în Bazele legislației civile ale 
URSS și ale Republicilor din 31 mai 1991. În conformitate cu alin. 4 pct. 3, art.5, nu se permite 
antreprenorilor utilizarea drepturilor civile în vederea restrângerii concurenței, inclusiv comiterea 
unor acte de concurență neloiale care vizează încălcarea intereselor legitime ale persoanei care 
desfășoară o activitate antreprenorială similară și a consumatorilor (concurență neloială). 

În accepţiunea art. 4 alin. (9) Legea Federației Ruse nr. 153-FZ din 26 iulie 2006 privind 
protecția concurenței este pentru prima dată reglementată definiția concurenței neloiale ca orice 
acțiune a agenților economici (grup de persoane) care vizează obținerea de avantaje neântemeiate 
în desfășurarea activității de întreprinzător, contravin legislației Federației Ruse, obiceiurilor de 
afaceri, cerințelor de bună credință, rezonabilității și dreptății și au cauzat sau pot provoca daune 
altor agenți economici - concurenți sau au cauzat sau ar putea prejudicia reputația lor de afaceri. 
 În Uniunea Europeană (UE) nu există reglementări comunitare cu privire la concurența 
neloială. Concurența neloială nu cade sub incidența prevederilor 101–106 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene din 25 martie 1957. Directiva 2005/29/CE privind practicile 
comerciale neloiale are scop protejarea consumatorilor, deci nu reglementează protecția concurenței 
neloiale. În cauza C-126/11 din 15 decembrie 2011, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a constatat 
că o dispoziție națională nu intră în domeniul de aplicare a Directivei 2005/29/CE privind practicile 
comerciale neloiale „dacă singurul ei scop, așa cum consideră instanța de trimitere, este acela de a 
reglementa relațiile dintre concurenți și nu are ca scop protejarea consumatorilor” [6]. Prin urmare, 
statele membre sunt în drept să legifereze prin legi naționale protecția împotriva concurenței neloiale. 
Mai mult decât atât, Comisia europeană invocă că actuala legislație a UE cu privire la drepturile de 
proprietate intelectuală este completată de reglementări naționale privind anumite practici de 
concurență la limita legii, care se situează adesea la frontiera dintre protecția proprietății industriale 
și alte domenii ale dreptului [7]. Din acest considerent conceptul de concurență neloială și nivelurile 
de protecție este diferit de la stat la stat. Unele state membre au dispoziții speciale privind protecția 
concurenței neloiale (Austria, Germania, Republica Cehă, Spania, România), în altele clauze 
generale de interzicere a concurenței neloiale (Belgia, Danemarca, Finlanda). Sunt state cu legislație 
care nu conțin dispoziții privind concurența neloială, așa că aspecte similare actelor de concurență 
neloială fac obiectul codului civil, existând fie dispoziții specifice (Italia), fie dispozițiile aplicabile la 
modul general delictelor (Franța, Țările de Jos). 

Legea Germaniei împotriva concurenței neloiale din 27 mai 1896 (Gesetz gegen unlautern 
Wettbewerb) prevedea un cod de etică, care a avut ca scop de a se asigura că oamenii de afaceri vor 
acționa conform unor „reguli echitabile” atunci când concurau unul cu altul şi în relația lor cu 
consumatorii. Deci, această lege vine să asigure că cei care îşi desfăşoară afacerile, o fac într-o 
manieră în care nu încalcă bunele moravuri [8, p. 24]. În anul 1909 a fost adoptată o altă lege, care în 
art.1 dispunea că „oricine săvârşeşte în schimburile comerciale acte de concurenţă contrare bunelor 
moravuri, poate fi obligat la încetarea acestor acte şi la plata de daune.” 

În Codul concurenţei neloiale şi abuzive, publicat la 1 martie 1944 de Comitetul General al 
Organizaţiei Comerţului din Franţa, concurenţa neloială este definită ca fiind fapta unui comerciant 
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care, cu rea-credinţă, deturnează sau încearcă să deturneze clientela, prejudiciind sau intenţionând 
să prejudicieze interesele unui concurent, prin mijloace contrare legii, uzanţelor sau onestităţii 
profesionale [9, p. 209]. Doctrina privind analiza dreptului francez denotă că concurența neloială nu 
este prevăzută în nici un text de lege, cauzele de concurență neloială sunt examinate prin prisma 
constatărilor doctrinare și jurisprudențiale. Cu toate acestea, doctrinarii francezi au dezvoltat teoria în 
înțelegerea concurenței neloiale, care se bazează pe ideea unui delict general al dreptului civil. În 
conformitate cu art. 1382 din Codul civil francez „orice act al unei persoane care cauzează o altă 
persoană să prejudicieze, obligă persoana a cărei vină a fost cauzată pentru a compensa prejudiciul.” 

În Anglia nu există o lege specială în materie de concurenţă neloială, însă în multe cazuri 
actele de concurenţă neloială cădea sub incidenţa legii penale, cum ar fi publicitatea mincinoasă sau 
abuzul de semne distinctive [3, p.5]. În materia actelor de concurență neloială se invocă mai curând 
delictul de înșelăciune (passing-off). Din acest motiv, eficacitatea protecției variază considerabil. 

În Italia, concurența neloială este reglementată de art. 2598-2601 al Codului Civil și 
jurisprudență. Codul Civil nu acordă o definiție concurenței neloiale, doar enumeră actele ce 
constituie concurență neloială. După regula generală, concurența neloială nu trebuie să fie contrară 
legii și intereselor interesele economiei naționale. 

În Cehia, concurența neloială este reglementată de Codul Comercial din 1991. Prin concurență 
neloială se înțelege ca contrară bunelor practice recunoscute în activitatea de comerț, și poate 
provoca daune concurenților sau consumatorilor. Concurența neloială poate fi săvârșită de 
antreprenori, cât și de persoane fizice sau juridice, care nu sunt antreprenori, dacă acestea sunt 
participanții concurenței. 

România a prevăzut calea administrativă de combaterea a concurenței neloiale în art. 4 al Legii 
nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, prin modificarea legii operată în anul 2014. 
Însă, prima reglementare a reprimării concurenţei neloiale se găsește în Legea română a concurenţei 
neloiale din 18 mai 1932. La art. 1 este definit actul de concurență neloială ca fiind întrebuințarea în 
comerț a unei firme, embleme, desemnări special sau ambalaj, de natura a produce confuzie cu 
drepturi legitime, dobândite anterior. Legea din 1932 a fost abrogată expres prin Decretul nr. 
691/1973 din 14 ianuarie 1974, fără a fi înlocuită cu o altă reglementare. Alte prevederi privind 
concurenţa neloială au fost înserate în Codul comercial Carol al II-lea. În sensul art. 2 din Legea 
României nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, concurența neloială este „orice act 
sau fapt contrar uzanțelor cinstite în activitatea industrială și de comercializare a produselor, de 
execuție a lucrărilor, precum și de efectuare a prestărilor de servicii”.  

 În Republica Moldova, primele prevederi privind concurența neloială au fost cuprinse în 
Legea nr.906-XII din 29 ianuarie 1992 cu privire la limitarea activităţii monopoliste şi dezvoltarea 
concurenţei. Legea nu operează cu termenul de concurență neloială, legiuitorul l-a substituit cu 
sintagma „Acţiunele nelegitime ale agentului economic pe piaţă”. La art. 7 sunt enumerate 5 acţiuni 
nelegitime (de concurență neloială).  

Prima definiție normativă a concurenţei neloiale este legiferată în Legea nr.1103 din 30 iunie 
2000 cu privire la protecţia concurenţei, fiind „acţiunile agentului economic de a obţine avantaje 
neântemeiate în activitatea de întreprinzător, ceea ce aduce sau poate aduce prejudicii altor agenţi 
economici sau poate prejudicia reputaţia lor în afaceri contravine legislaţiei cu privire la protecţia 
concurenţei”. Prin Legea nr. 322-XVI din 15 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protecţia concurenţei, cuvintele „contravine 
legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei” au fost excluse. 

Legea concurenței a Republicii Modova nr.183 din 11 iulie 2012 (în continuare Legea nr. 
183/2012), la art. 4 definește concurenţa neloială ca „orice acţiune, realizată de întreprinderi în 
procesul concurenţei, care este contrară uzanţelor oneste în activitatea economică”.  

În opinia nostră definiția dată, permite o apreciere largă a faptelor de concurență neloială, deci 
lasă loc pentru adaptarea legii concurenței la noile acte, metode ce conțin semne ale concurenței 
neloiale. Însă, varianta actuală a definiției ar permite excluderea din categoria acțiunilor de 
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concurență neloială, care sunt contrare legii. Or, în conformitate cu art. 4 alin. (1) al Codului Civil al 
Republicii Moldova nr. 1107 din 06 iunie 2002, uzanța este o normă de conduită care, deşi 
neconsfinţită de legislaţie, este general recunoscută şi aplicată pe parcursul unei perioade 
îndelungate într-un anumit domeniu al raporturilor civile. Uzanțele oneste în activitatea economică, 
potrivit doctrinei, sunt apreciate ca norme contractuale sau ca norme similare legilor. Sunt limite ale 
activităților acestora, dincolo de care comercianții pot fi sancționați pentru concurență neloială, iar 
contractele în care sunt implicați comercianții pot fi sancționate cu nulitatea absolută pentru 
încălcarea uzanțelor comerciale. Deci, uzanțele comerciale oneste sunt acele reguli, obiceiuri de 
comerț alcătuite de însăși antreprenori care pot fi aplicate numai dacă nu contravine legii, ordinii 
publice şi bunelor moravuri. Totodată, apărarea drepturilor încălcate prin acte de concurență neloială 
pe cale administrativă se face doar în cazurile prevăzute de lege. Acţiunile de concurenţă neloială 
sunt interzise prin prevederile art. 15–19 al Legii nr.183/2012 și acestea se examinează de către 
Consiliul Concurenţei. În acest context, ca și propunere de lege ferenda, considerăm oportun de a 
modifica noțiunea de concurență neloială prevăzută la art. 4 din Legea nr. 183/2012, după cum 
urmează: după cuvântul „contrară” de completat cu textul „legii sau„. 

În mod evident, temeiul răspunderii pentru concurenţa neloială se găseau în dispoziţiile 
Codurilor civile privitoare la răspunderea dilectuală. Temei păstrat şi azi în ţările în care nu există 
reglementări speciale. În afară de aceasta în unele țări, printr-o singură lege poate fi reglementată atât 
funcția protecției împotriva concurenței neloiale, cât și funcția protecției consumatorilor, controlul 
aplicării și respectării cărora este asigurată de către aceeași autoritate, de exemplu: Comisia Federală 
pentru Comerț din SUA, Agenția Irlandeză a Consumatorului.  

Țările ca Austria, Belgia, Germania, Danemarca, Spania, China, Peru, Polonia, Elveția, 
Japonia au legislație specială în vigoare cu privire la protecția împotriva concurenței neloiale, pe 
când Marea Britanie, SUA, Irlanda etc. au legislație care vizează interzicerea monopolurilor [10].  

În concluzie, constatăm că mai multe ţări au adoptat aceeaşi definiţie sau definiţii similare 
pentru prevederile generale. Reținem că noțiunea normativă a concurenței neloiale prevăzută de 
legea României, dar și a Republicii Moldova lasă deschisă calea sancţionării tuturor actelor neoneste 
săvârşite în activitatea comercială sau industrială, chiar şi în absenţa unui raport de concurenţă între 
autor şi antreprenorul onest. 

Definiția concurenței neloiale abordată în tratările doctrinare 
Analizând mai multe opinii doctrinare, se observă aceiași tendință de a defini concurența 

neloială fără mari diferențieri conceptuale, deaceea elucidăm doar acele definiții, care sunt cel mai 
des citate în literatura de specialitate română, autohtonă și rusă. 

Autorul David B. susține că concurenţa neloială este o formă a concurenţei ilicite. Ea constă 
din săvârşirea de către comerciant, în scopul atragerii clientelei, a unor acte şi fapte care contravin 
legii, bunelor moravuri în activitatea comercială şi loialitatea profesională. Iar actul de concurenţă 
neloială constă în exerciţiul excesiv sau abuziv al unui drept sau libertăţi spre deosebire de 
concurenţa interzisă unde ne aflăm în faţa unui act săvârşit fără drept [11, p. 46]. 

Autorul Căpățână O. consideră că săvârşirea în domeniile deschise competiţiei economice a 
unor fapte contrare legii sau uzanţelor cinstite ale activităţii comerciale, în scopul captării clientelei 
unor rivali de pe piaţa relevantă, producându-se astfel prejudicii materiale şi/sau morale, prezente 
sau eventuale, reprezintă concurenţa neloială [12, p. 6]. 

Autorul Mihai E. susține că noțiunea de concurență neloială desemnează acea competiție 
economică purtată între comercianți sau/și orice alte persoane care desfășoară activități cu caracter 
economic în care sunt utilizate mijloace neoneste [13]. 

Doctrina mai defineşte concurenţa neloială ca încălcare a obligaţiei comerciantului de a folosi 
în activităţile comerciale sau industriale numai procedee oneste, corecte [14]. De asemenea, 
concurenţa neloială este tratată ca săvârșită prin încălcarea de către comercianţi a obligaţiei de a-și 
exercita activitatea cu bună credinţă și potrivit uzanţelor comerciale cinstite, care atrage 
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răspunderea civilă, contravenţională și penală a acestora. Cu alte cuvinte, comercianții au 
obligaţia unei concurenţe loiale. 

Potrivit autorului Oreșkina M., concurența neloială reprezintă forme necinstite de competiție pe 
piață, aplicate de către un agent economic în vederea obținerii de avantaje în activitatea de 
întreprinzător, care prejudiciază drepturile și interesele legitime ale altor agenți economici în 
domeniul concurenței [4, p. 125]. 

Ținând cont de cele expuse anterior, putem defini concurența neloială ca rivalitatea 
antreprenorului neonest pe piața relevantă a produselor sale contrar legii sau uzanțelor oneste în 
activitatea comercială. 

În opinia noastră, elementele cheie a definiției concurenței neloiale sunt preluate din definția 
concurenţei care constituie confruntarea dintre agenţii economici cu activităţi identice sau similare, 
exercitată în domeniile deschise pieţei, pentru câştigarea şi conservarea clientelei, în scopul 
rentabilizării propriei întreprinderi.  

În literatura juridică, concurența este definită ca fiind rivalitatea sau lupta desfăşurată cu 
mijloace economice între comercianţi sau industriaşi pentru cucerirea pieţei, producerea şi 
desfacerea unor produse, atragerea şi menţinerea clientelei şi obţinerea de beneficii.  

Într-o altă definiţie, concurența este o luptă adesea acerbă între agenţii economici care 
exercită aceeaşi activitate sau o activitate similară pentru dobândirea, menţinerea şi extinderea 
clientelei.  

Legea nr. 183/2012, de asemenea, definește concurenţă ca o rivalitate economică, existentă 
sau potenţială, între două sau mai multe întreprinderi independente pe o piaţă relevantă, când 
acţiunile lor limitează efectiv posibilităţile fiecăreia dintre ele de a influenţa unilateral condiţiile 
generale de circulaţie a produselor de pe piaţa respectivă, stimulează progresul tehnico-ştiinţific şi 
creşterea bunăstării consumatorilor.  

 În opinia autorilor Eminescu Y. [3, p.7], Şerban-Cernat C. [15, p. 3] diversificarea 
conţinutului noţiunii de concurenţă a condus la formarea unei ramuri de drept distincte: dreptul 
concurenţei. Potrivit unei opinii exprimate în literatura germană, care o susținem integral, prin 
dreptul concurenţei se înţelege ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile privind 
reprimarea concurenţei neloiale şi restricţiile impuse concurenţei [16, p.95]. Astfel, reprimarea 
concurenţei neloiale şi restricţiile impuse concurenţei (interzicerea practicilor anticoncurențiale) sunt 
două aspecte separate ale unei reglementări de ansamblu a concurenței. Această ideie a fost preluată 
și de legiuitor, atunci când a adoptat Legea nr. 183/2012 care reglementează în Capitole separate 
practicile anticoncurențiale și concurența neloială (II și III).  

Analizând în ansamblu, exemplele de mai sus ale definițiilor concurenței neloiale și 
concurenței, putem vorbi despre evoluția economică și socială atât al cadrului legislativ, cât și a 
tratărilor doctrinare care a condus, printr-un proces contradictoriu, la apariția subramurei disciplinei 
Dreptul concurenței: concurența neloială. Altfel spus, concurența neloială nu trebuie confundată cu 
practicile anticoncurențiale, în primul rând ca urmare a finalităților urmărite și scontate prin 
săvârșirea lor de către antreprenori neonești. Având în vedere utilizarea termenului „concurență 
neloială” de către antreprenori, instanță de judecată, mass-media pentru practici anticoncurențiale sau 
cazuri de practici comerciale înșelătoare prevăzute de Legea privind protecţia consumatorilor nr. 
105 din 13 martie 2003, putem evidenţia drept aspect problematic nivelul scăzut al culturii 
concurenţiale al acestora. De exemplu, stabilirea prețurilor mai mici decât prețurile pe piață sau chiar 
sinecostul produsului, deseori este confundată cu un act de concurență neloială. Subliniem că în 
scopul acapărării clientelei, antreprenorul are dreptul să folosească toate practicile oneste pentru a 
realiza scopul său. Această practică nu este considerată „concurență neloială” în sensul Legii nr. 
183/2012 și antreprenorul este liber să stabilească prețul la produsele sale. În temeiul art. 3 alin. (3) 
din Legea nr. 183/2012, preţurile la produse se determină în procesul liberei concurenţe, pe baza 
cererii şi ofertei, dacă legea specială nu prevede altfel. ”Despre o concurență sănătoasă putem vorbi 
atunci când companiile activează pe o piață liberă, iar prețul produsului este dictat de cerere și ofertă 
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și nu este reglementat într-un fel sau altul. Un exemplu reprezentativ ar fi domeniul operatorilor 
mobile. E vorba de Orange, Moldcell și Unite.  

Deși sunt puțini, vedem cât de acerbă e concurența între ei - permanent sunt în căutare, în 
schimbare, ne propun oferte noi, prețuri diverite” a menționat președintele Consiliului Concurenței, 
Cărare V. [17].  

Astfel, acest comportament poate fi practică anticoncurențială în temeiul art.11 alin. (2), lit. e) 
din aceiași lege care interzice practicarea unor preţuri excesive sau a unor preţuri de ruinare în scopul 
înlăturării concurenţilor.  

Interdicție ce poate fi imputată doar antreprenorului cu poziție dominantă pe piața relevantă în 
măsura în care acestă practică poate afecta concurenţa sau leza interesele colective ale 
consumatorilor finali.  

Sunt păreri împărțite referitor la faptul că autoritatea de concurență trebuie să aibă 
responsabilitatea de a preveni și contracara actele de concurență neloială prin proceduri 
administrative.  

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), în anul 2014 concluzionează 
că „responsabilitatea recent asumată de aplicare a unor părți din legea concurenței neloiale din 
România poate crea conflicte politice și amenință cu înlăturarea unor resurse din domeniul 
concurenței” [18, p. 8].  

De asemenea, invocă opinia că autoritatea de aplicarea a legii în cazurile de concurență 
neloială contravine cel mai direct obiectivelor unei legi a concurenței orientată către bunăstarea 
consumatorilor” [18, p. 43]. Legea nr. 183/2012 la art. 1 alin. (2) la fel prevede că scopul acesteia 
este reglementarea relaţiilor ce ţin de protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei în vederea 
promovării intereselor legitime ale consumatorilor.  

În cele din urmă, actul de concurență neloială nu are drept efect restrângerea concurenței pe 
piață până la eliminarea completă în comparație cu abuzul de poziție dominantă sau înțelegerile de 
cartel.  

În acest sens, ar fi greșit de concluzionat că concurența neloială în raport cu celelalte practice 
anticoncurențiale este la fel de periculoasă pentru interesele de afaceri și ale consumatorilor și 
intereselor societății în ansamblu.  

În acest sens, autorul Malahova N.L. susține ideia că prin reprimarea concurenţei neloiale are 
loc defapt protecția intereselor antreprenorului afectat de actul de concurență neloială a concurentului 
său și nicidecum interesele legitime ale consumatorilor [19, p. 268]. 

În opinia noastră, observațiile OECD pot fi atribuite și Republicii Moldova. Consiliul 
Concurenței utilizează anual resurse semnificative pentru investigarea cazurilor de concurență 
neloială.  

În perioada 2007-2016 au fost examinate 174 de cazuri de concurență neloială. 
Tabel nr. 1 

Dinamica cazurilor de concurență neloială investigate de Consiliul Concurenței în perioada 2007-2016 

Nr. Anul de referință Număr total de cazuri de concurență neloială 
1. 2016 11 
2. 2015 18 
3. 2014 15 
4. 2013 13 
5. 2012 27 
6. 2007-2011 90 
Total   174 
Sursa: Rapoartele privind activitatea Consiliului Concurenței și a Agenției Naționale pentru Protecția 
Concurenței pe anii 2016-2007. Disponibile: http://old.competition.md/reports/2011.php;  
https://competition.md//lib.php?l=ro&idc=50&t=/Transparenta/Rapoarte/Rapoarte-anuale   
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În acest sens, soluția pentru a schimba această situație într-o anumită măsură este modificarea 
legii concurenței, pentru ca să permită autorității de concurență să investigheze doar acele 
comportamente care afectează funcționarea piețelor și anume practicile anticoncurențiale și 
concentrările economice și mai puțin relațiile bilaterale dintre două companii concurente. Bazându-
ne, pe experiența autorității de concurență din România o soluție temporară oportună ar fi 
direcționarea sarcinii de investigarea a cazurilor de concurență neloială către oficiile teritoriale ale 
Consiliului de Concurență. 

Concluzii.  
Practicarea actelor concurenţei neloiale crează un sistem economic ilegal, cu riscul de a deveni 

un fenomen acceptat, dacă statul și antreprenori afectați nu se folosesc eficient de aceste reglementări 
întru apărarea drepturilor sale şi sancționarea celor care le încalcă. Concurența neloială ar putea 
ascunde urmări grave complexe, generatoare de drepturi şi obligaţii. În scopul prevenirii abuzurilor 
de concurență neloială contrare legii și uzanțelor oneste în activitatea de comerț se propune: 1) a 
menține gradul ridicat de protecţie şi respectare a drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi a 
aplica riguros normele în materia combaterii concurenţei neloiale, inclusiv a controla executarea 
prescripțiilor privind încetarea actelor de concurență neloială. Or, absența normelor juridice eficiente 
nu numai că nu menține o concurență liberă, dar chiar stimulează acte de concurență neloială; 2) ca 
propunere de lege ferenda, a modifica noțiunea de concurență neloială prevăzută la art. 4 din Legea 
nr. 183/2012: după cuvântul „ contrară” se completează cu textul „legii sau„. 
 

Referințe bibliografice: 
1. Bajireanu V., Proprietatea industrială şi concurenţa neloială. În revista Intellectus, nr. 1 2001. 
ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496, p. 9-12. 
2. Volcinschii V., Cojocari E. Dreptul economic. Ed. Business Elita, Chişinău, 2006. 426 p. 
3. Eminescu Y. Concurența neleală. Ed. Lumina Lex. București, 1995. p. 216. 
4. Орешкина М.Г., Запрет недобросовестной конкуренции в праве США. (Обзор). [23.11.2017] 
Disponibil: https://cyberleninka.ru/article/v/2001-01-047-zapret-nedobrosovestnoy-konkurentsii-v-
prave-ssha-obzor   
5. Бадмаев Б.Г. Исторические аспекты недобросовестной конкуренции. [22.04.2018] 
Disponibil: https://www.lawmix.ru/comm/8854  
6. Cauza CJUE C-126/11 din 15.12.2011, INNO/Unie van Zelfstandige Ondernemers și alții 
[15.11.2017] Disponibil: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?uri=CELEX:62011CO0126 
7. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European. O piaţă unică pentru drepturile de proprietate 
intelectuală. Bruxelles, 24 mai 2011, COM (2011) 287 final. [05.12.2017] Disponibil: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0287 
8. Bologan D., Reglementarea juridică a înțelegerilor de cartel. Teză de dr. în drept. Chișinău, 2016. 
p. 199. 
9. Popa I.A., Ionescu S., Niță M., Protecţia fondului de comerţ împotriva concurenţei neloiale. În 
revista Journal of Legal Studies. Supliment. Year VI No. 1-2/2011, p. 476. 
10. Кондратовская С. Н., Правовые проблемы пресечения недобросовестной конкуренции 
на товарных рынках. În autoreferat la teza de d. în dr.  
Санкт-Петербург, 2005. [accesat la 26.11.2017] Disponibil: 
http://www.dissercat.com/content/pravovye-problemy-presecheniya-nedobrosovestnoi-konkurentsii-
na-tovarnykh-rynkakh 
11. David B. Drept comercial, p. 86 [accesat la 25.11.2017] Disponibil: 
http://file.ucdc.ro/cursuri/D_3_N35_Drept_comercial_David_Bogdan.pdf 
12. Căpăţână O., Noţiunea concurenţei neloiale, În Revista de drept comercial nr. 11/1998, p. 6. 



�

61 

13. Mihai E., Dreptul concurenței, Ed. All Beck, 2004, București, p. 229. 
14. Bârsan C., Dobrinoiu V., Ţiclea A., şi Toma M., Societăţile comerciale. Organizarea. 
Funcţionarea. Răspunderea. Bucureşti, 1993, p. 211. 
15. Şerban-Cernat C. Dreptul concurenței. Universitatea ”Spiru Haret” Brașov, 2017, p. 61 
16. Reimer D., Beier F.K., Baumann D., La répression de la concurrence déloyale en Allemagne, 
Paris, ed. Economica, 1978, p. 95. 
17. Cărare V., Un Consiliu puternic nu înseamnă un mediu concurențial adecvat. În revista Profit nr. 
11, 2017 (254), noiembrie 2017 [accesat la 26.11.2017] Disponibil http://www.profit.md/articles-
ro/number_9_2017/551108/   
18. Analiza politicii şi legii concurenţei în România, OECD, 2014 [accesat la 18.12.2017] 
Disponibil: 
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/bucket9/id9159/romanian_peer_review_2014
_16x23final_ro.pdf 
19. Малахова Н.Л. Понятие  недобросовестной  конкуренции: необходимость изменений. 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2015, № 5–6, с. 265–272 
 

 

CAUȚIUNEA JUDICIARĂ – TEMEI DE SUSPENDARE A ACTELOR EXECUTORII ȘI 
EXONERARE A DEBITORULUI DE LA PLATA ACCESORIILOR DE ÎNTÂRZIERE 

JUDICIAL BAIL - BASIS OF SUSPENSION OF ACTS OF EXECUTION AND 
DISCLAIMERS A DEBTOR FROM LATE PAYMENT ACCESSORIES 

 
CLIMA Vladislav,  

drd. USM,  
judecător, Curtea de Apel Chișinău  

 
Summary: During this short study, we proposed to investigate the divorces arising from the 

suspension of the bailiff's acts by challenging them. Thus, the bail served as a ground for the 
suspension of the enforceable acts. For this, we took into account the current provisions in the field, 
to which we added some considerations, critical remarks and arguments. At the same time, we have 
also drawn attention to a number of issues against which the bail-back effects of the enforcement act 
are committed. 

Key words: suspension of execution, contestation, bail, debtor, creditor, penalty, interest for 
late payment. 

 
În contextul economic actual, în care din ce în ce mai multe persoane fizice și juridice se 

confruntă cu probleme financiare uneori generatoare de debite neachitate şi acumularea de datorii, o 
categorie importantă de litigii cu care sunt învestite instanţele de judecată o reprezintă contestaţiile la 
executare formulate în dosarele de executare silită. Astfel, printre varietatea actelor de dispoziție ce 
pot fi realizate la etapa de executare silită potrivit principiului disponibilității un loc deosebit revine 
activităților care sunt puse de legislație la îndemâna debitorului datorită drepturilor pe care acesta le 
dobândește în virtutea poziției sale procesuale.  

Chiar dacă în aparență legiuitorul, potrivit statutului juridic al creditorului la etapa de executare 
silită, i-a conturat acestuia o varietate mai largă de drepturi procesuale ce pot fi desprinse din 
conținutul principiului disponibilității, confirmându-i astfel o poziție prioritară față de debitor, totuși 
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această situație procesuală nu poate îndosi posibilitatea debitorului de a realiza unele acte de 
dispoziție ce-i revine acestuia în temeiul principiului disponibilității.1 

În asemenea mod, în privința debitorului care refuză sau se eschivează de la onorarea 
obligațiilor sale, recunoscute de către instanța de judecată printr-o hotărâre pentru care a fost emis 
titlu executoriu, poate fi dispusă procedura executării silite la cererea creditorului. 

Însă, în cadrul procesului de executare care are drept scop realizarea efectivă a drepturilor 
creditorului și protejarea intereselor sale, pot fi întâlnite situații când drepturile debitorului pot fi 
lezate prin acțiunile executorului judecătoresc. În asemenea cazuri, legiuitorul a stabilit căi legale 
specifice în vederea protejării intereselor debitorului și terților ale căror drepturi sunt încălcate. 
Utilitatea instituției contestației la executare este cunoscută ca fiind un mecanism procedural pus la 
dispoziția debitorului și altor părți prin modul de aducere la îndeplinire a executării silite ori prin 
refuzul de a fi efectuată o asemenea procedură sau chiar un act de executare propriu-zis,2 

Calea procedurală a unei contestații la executare, nu face ca o procedură de executare silită 
deja inițiată să fie suspendată de drept de aceea, legiuitorul a pus la dispoziția acestor persoane care 
se consideră vătămate și instituția suspendării executării silite.  

Prin intermediul acestei acțiuni, se poate obține o întrerupere a efectelor executării silite până 
la soluționarea acțiunii de contestație la executare sau a unei căi legale de atac. În studiul nostru, nu 
vom discuta decât despre acțiunea de suspendare inițiată până la soluționarea unei contestații la 
executare. 

Astfel, suspendarea executării silite prin contestarea actelor executorii reprezintă „incidentul 
procedural care constă în oprirea temporară a executării silite, intervenind, cel mai adesea, după ce 
executarea silită a fost pornită”. De alt fel, suspendarea devine incidentă și are drept scop protejarea 
intereselor debitorului față de eventualele neregularități privind desfășurarea executării silite, prin 
sistarea temporară a efectuării oricăror acte de executare. 

Sub acest aspect, la judecarea contestațiilor ce vizează suspendarea documentelor executorii 
privind exonerarea debitorului de la plata accesoriilor de întârziere, instanţele de judecată vor face 
distincţie între noţiunile „amînarea” şi „suspendarea” executării.  

Prin urmare, suspendarea procedurii de executare reprezintă o stopare temporară a acţiunilor de 
executare din cauza survenirii unor circumstanţe prevăzute de lege, dispusă prin încheierea 
executorului în cazurile în care e obligat s-o facă (art.78 Cod de executare) sau de instanţa de 
judecată în cazurile în care are dreptul de suspendare (art. 79 Cod de executare). 3 

Însă, amînarea executării este prevăzută de art. 76 din Codul de executare şi art. 252 CPC, şi 
reprezintă trecerea la îndeplinirea unei acţiuni într-un moment ulterior celui stabilit iniţial. Dacă 
temeiurile de suspendare a executării sunt stabilite expres şi exhaustiv, temeiurile de amînare sunt 
lăsate la discreţia executorului sau instanţei. 

Mai mult, amînarea executării poate fi făcută de executor printr-o încheiere la cererea unei 
părţi sau din oficiu în cazul existenţei unor circumstanţe care obiectiv împiedică sau fac dificilă 
efectuarea actelor de executare la un moment concret determinat şi care nu pot fi înlăturate (cum ar 
fi: condiţiile climaterice nefavorabile ce împiedică efectuarea evacuării, neavansarea cheltuielilor 
pentru transport în cazul ridicării bunurilor etc.) dacă executorul îşi amînă actele sale de executare, 
amînarea operează doar pentru un tip concret de acţiuni de executare silită.  

Deși, suspendarea sistează toate acţiunile de executare silită. Instanţa de judecată poate dispune 
amînarea sau eşalonarea executării hotărîrii în funcţie de situaţia materială a părţilor sau de alte 
circumstanţe. 

                                                 
1Bănărescu A., Incursiuni analitice asupra realizării actelor de dispoziție ale debitorului în procedura de executare potrivit 
dreptului românesc și celui din republica moldova, Revista Studia Universitatis Moldaviae, Nr. 3, Chișinău, 2017, p. 247. 
2 Oprina E., Garbulet I., Tratat teoretic și practic de executare silită, Editura Universul Juridic, București 2013, p. 379. 
3 Hotărîrea Curții Supreme de Justiție nr. 10 cu privire la aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Codului 
de executare în cauzele civile din 16.12.2013. 
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Se atenţionează că motivele legale care stau la baza suspendării, precum şi alte motive de 
natură juridică, nu pot servi drept temei de amînare a executării. 

Este de reținut, că totalitatea actelor de executare întocmite de executorul judecătoresc pot fi 
contestate de părţi şi de alţi participanţi ce sunt nemijlocit în procesul de executare, precum şi de 
terţii care consideră că prin multitudinea actelor de executare le-a fost încălcat un drept recunoscut de 
lege.  

Astfel, potrivit art. 161 alin (1) CE ,,actele de executare întocmite de executorul judecătoresc 
pot fi contestate de către părţi şi alţi participanţi la proces”. Abordarea extinsă a noțiunii de acte 
include nu numai documentele emise, ci şi acţiunile (inacţiunile) executorului.  

Nu mai puțin important este și faptul că, la îndeplinirea atribuţiilor sale executorul judecătoresc 
emite încheieri, procese – verbale şi alte acte de procedură.  

Cererea privind contestarea actelor de executare nu se supune taxei de stat şi se înaintează 
potrivit competenţei stabilite la art. 161 alin.(2) CE ,,în instanţa de judecată din raza teritorială unde 
se află biroul executorului judecătoresc, chiar şi în cazurile cînd competenţa judecătorului a fost 
temporar extinsă în conformitate cu prevederile art. 26 alin.(4) din Legea privind executorii 
judecătoreşti” în cazul municipiului Chişinău, în instanţa de judecată în a cărei circumscripţie 
camera teritorială a executorilor judecătoreşti a stabilit competenţa teritorială a executorului 
judecătoresc. 

Potrivit art. 163 alin.(1) Cod de Executare ,,reclamaţiile din cererea privind contestarea 
actelor de executare întocmite de executorul judecătoresc se înaintează creditorului sau 
debitorului.” 

Astfel, executorul nu are un interes procesual în finalitatea soluţionării contestaţiei, neputînd fi 
încadrat în nici o calitate procesuală, însă acesta poate fi invitat să dea explicaţii referitoare la actele 
contestate. În general, contestarea încheierilor executorului judecătoresc nu poate fi temei de 
suspendare a executării, cu excepţiile prevăzute de lege (art. 66 alin. (2) CE).  

În cazul acţiunilor cu caracter patrimonial, cînd debitorul atacă hotărîrea judecătorească în 
temeiurile prevăzute în capitolul XXXVIII secţiunea a 2-a din Codul de procedură civilă, pentru 
suspendarea executării hotărîrii atacate cu recurs debitorul depune o cauţiune la contul executorului 
judecătoresc unde se află documentul executoriu spre executare, iar în cazul în care documentul 
executoriu nu este depus spre executare, el depune cauţiunea la biroul executorului judecătoresc în a 
cărui competenţă teritorială, stabilită de camera teritorială a executorilor judecătoreşti, se află 
domiciliul sau sediul debitorului.  

Cauțiunea judiciară reprezintă suma de bani ce trebuie depusă de una din părțile procesului, cu 
titlul de garanție, pentru a acoperi eventualele pagube ce ar rezulta din luarea unor măsuri, la cererea 
sa, împotriva celeilalte părți.1 

De aici se desprinde ideea că atunci cand debitorul are o nemulțumire legată de o anumită 
executare silită pornită împotriva acestuia, indiferent că discutăm despre un onorariu de executor 
prea ridicat, sau alte acte de executare silită pe care le considerăm nule sau măcar criticabile ori 
atunci când executorul judecătoresc nu emite actele conform normelor în vigoare cu încalcarea spre 
exemplu a procedurii de înșiintare a debitorului sau cu efectuarea unui raport de evaluare al 
imobilului fără ca debitorul să-l cunoască, atunci se poate formula o cererea privind contestarea 
actelor de executare iar instanța poate să anuleze într-un totul obiectul cauzei contestat. 2 

Având în vedere că scopul cauţiunii constă atât în prevenirea abuzurilor procesuale din partea 
executorilor judecătorești, cât şi în asigurarea posibilităţii creditorului prin care în urma întârzierii 
executării să poată fie despăgubit în conformitate cu art. 81 din Codul de Executare ,,cauţiunea se 
depune în cuantum de  120% din suma bănească ce urmează a fi încasată de la debitor sau din 
valoarea  bunurilor  pe care acesta este obligat să le transmită în temeiul hotărîrii judecătoreşti, cu  

                                                 
1 Titirișcă C., Contecios administrativ, suspendarea actului administrativ, Editura Hamagiu, București, 2016, p. 56. 
2 Sîrghi, R., Executare silită, Editura Hamagiu, București, 2015, p. 26. 
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includerea cheltuielilor de judecată ”. 
Un aspect important este situația în care documentul executoriu a fost pus în executare 

concomitent sau ulterior depunerii cauţiunii, procedura de executare va fi transmisă către executorul 
judecătoresc la al cărui cont a fost depusă cauţiunea. Potrivit art. 78 alin.(1) lit. e Cod de Executare al 
RM în cazul în care contestarea de către debitor a actelor executorului judecătoresc cu depunerea 
cauţiunii ,,executorul judecătoresc este obligat să suspende executarea documentului executoriu ”. 

Totodată, în conformitate cu art. 79  alin (1) Codului de Executare al RM ,,Instanţa de 
judecată poate suspenda executarea la cererea reclamantului în cazul contestării eliberării titlului 
executoriu” Așa dar în cazul contestării actelor de executare, sarcina probaţiunii se pune pe seama 
reclamantului. Potrivit art.24 al Codulului de Executare ,,executorul judecătoresc la cererea 
creditorului, este în drept să calculeze şi să încaseze dobînzile, în conformitate cu art.619 Codul civil 

La rîndul său, în materia incidentelor procesuale ce afectează continuitatea procedurii de 
executare, Codul de Executare operează cu circumstanţe distincte ce angajază suspendarea, 
delimitând pe de o parte temeiurile ce întemeiază suspendarea obligatorie, iar pe de altă parte 
temeiurile ce justifică suspendarea facultativă, inclusiv suspendarea dispusă judiciar urmare a 
consemnării cauţiunii executorii. 

Din perspectiva aplicată a art.24 Codul de Executare, s-ar putea deduce că dobînzile, 
penalităţile şi alte sume rezultate din întîrzierea executării, sînt aplicabile pentru toate situaţiile de 
suspendare prevăzute de Codul de Executare (art.art.78, 79 Codul de Executare) şi toate aceste 
circumstanţe reprezintă cazuri de întîrziere, pasibile compensării la cererea creditorului urmăritor, 
indiferent de condiţiile angajării şi trăsăturile specifice ale temeiurilor ce justifică suspendarea legal 
recunoscută. 

Fără a pune în discuţie imperativul legii şi structura logică internă a normei analizate, este 
deductibil faptu că art.24 Codul de Executare reprezintă dispoziţii generale instituite în scopul 
sancţionării pecuniare a debitorilor pentru neexecutarea documentelor executorii, însă în partea 
calculării termenelor pentru perioada suspendării, acestea urmează a se aplica cu maximă prudenţă 
pentru fiecare caz în mod individual şi excepţional, astfel încît să nu afecteze o liberatate inerentă 
procedurii de executare sau alte reglementări prevăzute de Lege. 

Altfel spus, la emiterea unei încheieri de determinare şi calculare a dobînzii de întîrziere, 
executorul judecătoresc urmează să aprecieze cu diligenţă, proporţionalitatea  între dobânda de 
întârziere și astfel încît ultimul să nu fie aneantizat (desfiinţat) în substanţa sa. 

O altă ipoteză generală decît cea enunţată, este inadmisbilă, or conceptual obligaţia 
executorului la suspendarea executării sau exercitarea dreptului de către instanţă la suspendarea 
executării, inclusiv la cererea părţii prin depunerea cauţiunii, nu pot constitui cazuri ce generează 
plata dobînzii de întîrziere, decît în situaţii în care o asemenea formă de sancţionare rezidă din 
temeiul suspendării şi/sau se utilizează cu rea-credinţă în scopul întîrzierii premeditate a executării. 

Dintr-o altă orientare ar fi deductibilă ipoteza conform căreia realizarea unui drept prevăzut de 
Cod este purtătoare de dobîndă de întîrziere, comportă un caracter punitiv, reparatoriu, sancţionatoriu 
şi cominatoriu, iar obligaţia debitorului devine mai oneroasă, fapt ce contravine principiilor generale 
ale dreptului şi art.6 din Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului, întrucît ar fi generat o 
ingerinţă neprevăzută de Lege în exercitarea unui drept garantat de Codul de Executare. 

Depunerea cauţiunii de către debitor la contul executorului judecătoresc, sub rezerva folosirii 
mjloacelor financiare în contul executării hotărîrii, reprezintă o varietate a executării obligaţiilor prin 
consemnare, însăşi executarea fiind condiţionată în temeiul legii, de soluţionarea căii de atac 
exercitate de către debitorul prestaţiei 

Aceată concluzie derivă pe de o parte din dispoziţia art.82 Codul de Executare, conform căreia 
plata făcută este ireversibilă în cazul respingerii căii de atac sau rejudecării cauzei pînă la 
soluţionarea definitivă, iar pe de altă parte de art.645 Codul Civil potrivit căruia din momentul 
consemnării, debitorul nu se află în întîrziere fiind exonerat de la plata accesoriilor. 
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Aceată concluzie derivă pe de o parte din dispoziţia art.82 Codul de Executare, conform căreia 
,,plata făcută este ireversibilă în cazul respingerii căii de atac sau rejudecării cauzei pînă la 
soluţionarea definitivă” iar pe de altă parte art.645 Codul Civil potrivit căruia ,,din momentul 
consemnării, debitorul nu se află în întîrziere fiind exonerat de la plata accesoriilor”. 

Prin urmare, odată cu consmenarea creanţei integrale la contul executorului, debitorul nu poate 
fi tratat ca fiind în întîrzierea executării. Din aceiaşi optică, debitorului  nu-i poate fi imputată nici 
vinovăţia la neplata sumelor datorate, or achitarea efectivă în favoarea creditorului, este condiţionată 
de termenii de examinare a contestaţiei ce au generat suspendarea, curgerea acestor termeni fiind 
independenţi de voinţa debitorului. 

În aceiaşi consecutivitate, principial suspendarea executării semnifică o sistare a întregii 
activităţi de urmărire, cu incidenţă directă asupra termenului de executare, însă care prin lege este 
recunoscut ca fiind derogatoriu de la principiile ce guvernează termenul rezonabil de executare. 

Un asemenea deziderat recunoscut prin Lege derivă pe de o parte din efectele fireşti ale 
suspendării prevăzute la art.84 alin (2) Codul de Executare, în conformitate cu care pe durata 
suspendării, orice act de executare este interzis, cu excepţia aplicării măsurilor de asigurare, iar pe de 
altă parte de preceptul general ce guvernează instituţia suspendării în sens civil, conform căruia 
termenii curşi în interiorul suspendării, nu se includ în calculul general al termenilor în cadrul 
raporturilor juridice de drept civil. 

Totodată, potrivit aceleiaşi norme, pe durata suspendării procedurii de executare, suspendare 
dispusă la cererea debitorului din alte motive decît exercitarea, în privinţa fondului cauzei pe care a 
fost emis titlul executoriu, a căilor de atac suspensive de executare, se calculează penalităţi de 
întîrziere.  

Reieşind din interpretarea logică a acestei norme, pe durata suspendării dispusă la cererea 
debitorului, din alte motive decît exercitarea căilor de atac cu efect suspensiv, penalităţile de 
întîrziere nu se calculează.  

Este lesne de înţeles că,  atunci când debitorul exercită o cale de atac, în interiorul căreia 
operează caracterul suspensiv al executării, Codul de Executare instituie excepţia generală de 
exonerare a debitorului de la plata accesoriilor de întîrziere, pe întreaga durată de suspendare.  

Din alt punct de vedere, debitorul nu se va afla  în întîrzierea executării obligaţiilor pecuniare, 
deoarece ultimul nu utilizează mijloacele financiare datorate creditorului, acestea fiind până la urmă 
debursate la contul executorului judecătoresc, precum şi faptul că debitorul nu este culpabil de 
perioada de examinare a contestaţiei în instanţa de revizuire.  

Dintr-o altă abordare, depunerea cauţiunii sub rezerva folosirii mjloacelor financiare în contul 
executării, reprezintă o veritabilă executare a obligaţiei prin consemnare. De asemenea, Codul de 
Executare interzice calcularea accesoriilor de întîrziere pentru debitorii ce au exercitat căi de atac 
asupra fondul cauzei, cu efect suspensiv. 

Acestea fiind menționate, rămâne ca instanţa învestită cu soluţionarea cererii privind 
suspendare actelor executorii să realizeze o corelare a prevederilor legale din dreptul intern cu cele 
comunitare, cu finalitatea respectării principiului prevalenţei celor din urmă şi a menţinerii unui 
echilibru just între părţile implicate – debitor, creditor. 
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Summary: Human rights and freedoms are a priority in all complex issues and desiderata, 

what concerns the society at the present stage. Only by respecting the fundamental rights and 
freedoms of each individual can the important contemporary issues find an effective and lasting 
solution. Human rights are respected to the extent that they are known and become known to the 
extent they are appropriated. The promotion of knowledge in the field of respect for human rights 
and fundamental freedoms is an essential area of activity of state authorities. It has become a 
necessity for each individual to have sufficient knowledge to become aware of the data of the 
problem, and then to cultivate and promote tolerance and respect (towards) all the members of 
society. 

Keywords: non-discrimination, protection of human rights, European Union law, complaint, 
sanction. 

 
Protecția drepturilor omului, în evoluția sa, o dezvoltare considerabilă, devenind astfel o 

instituție juridică complexă, ce ține atât de ordinea juridică internă, cât și cea internațională. A fost 
instituit un concept unic care determină statele și comunitatea internațională de a promova și respecta 
drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Au fost elaborate mecanisme, interne și 
internaționale, de protecție a drepturilor omului, ceea face prioritară aceasta problema în fața statelor.  

Drept consecință, instituția drepturilor omului a dobândit un caracter bivalent, fiind 
reglementată în ambele sisteme de drept, atât în cel intern, cât și în cel internațional, devenind un 
principiu juridic aplicabil nu doar în relațiile dintre state și indivizi, dar și în relațiile dintre state.  

Este de remarcat în lipsa reglementărilor protecției drepturilor fundamentale ale omului nu se 
poate vorbi despre o societate democratică, ceea ce reprezintă o condiție firească a afirmării 
demnității fiecărui individ. Protecția drepturilor omului este una dintre preocupările majore ale 
contemporaneității, ceea ce contribuie la favorizarea democrației, libertății, cooperării, toleranței și 
prieteniei între toate popoarele și statele în scopul salvgardării păcii și securității în lume.  

În acest context, protecția drepturilor omului a devenit o dimensiune fundamentală a 
comunității internaționale și a fiecărui stat în parte, care nu poate fi ignorată. Statele și organizațiile 
internaționale au instituit standarde și norme juridice pentru nerespectarea cărora s-a instituit 
răspunderea internaționala a statelor. 

Necesitatea creării unor standarde minimale de protecţie a drepturilor omului, şi cea a 
dezvoltării unui sistem comun de drepturi şi libertăţi fundamentale au condus la crearea la nivel 
european a unei arhitecturi juridice remarcabile prin garanţiile oferite în această materie.1 

Astfel, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale are nu 
numai rolul de a compatibiliza normele europene cu cele naţionale, ci şi pe acela de a îndeplini o 
funcţie proprie de legitimare, pornind de la ansamblul valorilor ce se impun atât judecătorului, cât şi 

                                                 
1  Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Protecţia europeană a drepturilor omului şi procesul penal român, Ed. C.H. Beck, 
p. 5. 





67 

legiuitorului, care având forţă juridică superioară normelor interne constituie pentru acestea un punct 
de referinţă.1 

Drepturile fundamentale au nu numai o funcţie de protecţie a persoanei, dar şi o funcţie ce se 
raportează la ordinea politică, întrucât acestea reprezintă judecăţi comune în materie. Respectarea 
drepturilor fundamentale ale omului pe plan internațional este  cel mai important criteriu de apreciere 
a caracterului democratic al unei societăţi.2 

Dacă e să ne referim la evoluția istorică a drepturilor fundamentale ale omului, încă din 
antichitate au existat preocupări pentru protecție a drepturilor omului. Aici se regăsesc primele idei 
filozofe asupra drepturilor omului, precum şi anumite reprezentări despre echitate şi justiţie. 

După Platon, ideea de justiţie se regăseşte în fiecare individ, cât şi în organizarea cetăţii, el 
susţinând că omul nu trebuie să răspundă „la o nedreptate cu o alta, nici la rău cu rău”, orice i-ar face 
alt om.  

Ideea egalităţii naturale a oamenilor a fost exprimată şi de Aristotel care arăta că: „Numai prin 
lege devine cineva sclav ori este liber, dar prin natură oamenii nu se deosebesc cu nimic”. Şi doctrina 
creştină a propagat ideea egalităţii oamenilor în faţa lui Dumnezeu şi a unor drepturi naturale. Odată 
cu epoca Renaşterii a început şi preocuparea de a-l privi pe om ca fiinţă autonomă cu personalitate 
proprie, ţinând de fiinţa sa individuală, şi nu ca o parte distinctă a societăţii. 

Voltaire a fost primul filozof care în opera sa a folosit noţiunea de drepturile omului. Potrivit 
scriitorului francez, acestea sunt: „libertatea deplină a persoanei şi a bunurilor sale; libertatea de a se 
exprima prin pana sa; aceea de a nu fi judecat în materie penală decât de un juriu format din oameni 
independenţi; libertatea de a nu fi judecat decât în conformitate cu dispoziţiile precise ale legii şi 
aceea de a practica în pace religia pe care o adoptă fiecare”. 3 

Printre primele acte care consacră juridic unele drepturi şi libertăţi individuale se 
numără „Magna Carta” (1215), „Petition of Rights” (1628), „Habeas Corpus Act” (1679) şi „Bill of 
Rights” (1689). 

La 10 decembrie 1948, a fost adoptată Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, ca 
document internaţional fundamental al drepturilor inalienabile şi inviolabile ale tuturor membrilor 
familiei umane, însă nu a fost concepută ca un document juridic obligatoriu pentru toate statele, în 
sensul unui tratat internaţional din care să rezulte îndatoriile ceea ce ține de respectarea obligațiilor  
în domeniu dat, și ca consecință la 16 decembrie 1966 au fost adoptate două pacte internaţionale 
privitoare la drepturile omului: 

– Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice (1976); 
– Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale (1976). 
Ceea ce ține de obligaţia statelor de a asigura exercitarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale prevăzute în acest document juridic internaţional cu caracter regional fără discriminare 
de sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice, avere, naştere, se regăsește în art. 14 al 
Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.  

Dacă e să ne referim la principiul nediscriminării, prevăzut de Convenţia Europeană îşi are 
originea în art. 1 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului care dispune: „Toate fiinţele umane 
se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi 
trebuie să se comporte unele faţă de celelalte în spiritul fraternităţii.”  

Ceea ce ține de segmentul discriminării, reflectat în Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului, este prevăzută o dublă interdicţie, adică art. 14 consacră doar o interdicţie limitată, în timp 
ce Protocolul nr. 12 la Convenţia Europeană prevede o interdicţie generală, astfel încât toate 

                                                 
1 Ioana Livescu, Protejarea valorilor Uniunii în vremuri de schimbări de ordin social: Rolul Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene. 
2 Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Protecţia europeană a drepturilor omului şi procesul penal român, Ed. C.H. Beck, 
p. 7. 
3 Corneliu Bârsan, Convenţia europeană a drepturilor omului, Comentariu pe articole, Vol. I, Ed. All Beck , 
Bucureşti, 2005, p. 20. 
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persoanele aflate sub jurisdicţia statelor contractante vor putea invoca în faţa instanţei europene 
încălcarea dreptului la nediscriminare de către autorităţile naţionale nu numai cu privire la drepturile 
şi libertăţile garantate de Convenţie, ci şi cu privire la orice drept recunoscut în legislaţia naţională a 
statului contractant în cauză.1 

În cadrul Uniunii Europene sunt prevăzute doar mecanismele de protecţie specifice limitative 
pentru discriminarea directă şi un mecanism de protecţie general numai în contextul discriminării 
indirecte. Astfel, în baza directivelor privind nediscriminarea, discriminarea directă va putea fi 
justificată numai atunci când urmăreşte scopuri precise menţionate în mod expres în directivele 
respective.2 

Ceea ce ține de discriminarea directă este regăsită și la CEDO, cât în dreptul uniunii Europene. 
Articolul 2 alineatul (2) din Directiva UE privind egalitatea de tratament între persoane, fără 
deosebire de rasă sau origine etnică prevede că discriminarea directă apare „atunci când o persoană 
este tratată mai puţin favorabil decât este, a fost sau ar fi o altă persoană, într-o situaţie comparabilă, 
pe baza rasei sau originii etnice”. CEDO utilizează formularea potrivit căreia trebuie să existe „o 
diferenţă în tratamentul unor persoane aflate în situaţii analoage sau sensibil similare”, care „se 
bazează pe o caracteristică identificabilă”.3 

Una din caracteristicele discriminării directe este prezența tratamentului nefavorabil. Aceasta 
poate fi relativ uşor de identificat în comparaţie cu discriminarea indirectă, care necesită deseori 
informație statistică. Drept exemple pot fi: excluderea din sistemul de învăţământ de bază, 
expulzarea, refuzul accesului la un punct de control, vârsta de pensionare mai mare sau mai mică, 
refuzul de a permite intrarea într-un restaurant sau magazin, primirea unei pensii mai mici sau a unei 
remuneraţii mai mici, interzicerea purtării simbolurilor religioase.4 

Astfel, este necesar un „termen de comparaţie”, respectiv o persoană aflată în circumstanţe 
foarte similare, diferenţa principală dintre cele două persoane fiind „criteriul protejat”.  Ceea ce ar 
însemna că o plângere referitoare la un salariu „mic” nu reprezintă o plângere pe motive de 
discriminare decât dacă se poate demonstra că salariul este mai mic decât cel al unei alte persoane 
angajate în vederea îndeplinirii unei sarcini similare de către acelaşi angajator. 

Ceea se referă la discriminarea indirectă, atât dispoziţiile CEDO, cât și dreptul Uniunii 
Europene, menționează că discriminarea poate rezulta nu numai din aplicarea unui tratament diferit 
unor persoane aflate în situaţii similare, ci şi din aplicarea aceluiaşi tratament unor persoane aflate în 
situaţii diferite. 5 Discriminare „indirectă” este denumită astfel, deoarece efectele tratamentului sunt 
resimţite în mod diferit de către oameni având caracteristici diferite, și nu însăși tratamentul este cel 
care diferă. 

Directiva privind egalitatea de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine 
etnică (art 2) afirmă că „se consideră că are loc o discriminare indirectă atunci când o dispoziţie, un 
criteriu sau o practică neutră pune o persoană de o anumită rasă sau origine etnică într-o situaţie 
specială dezavantajoasă, în comparaţie cu alte persoane”. CEDO s-a bazat pe această definiţie 
a discriminării indirecte în unele dintre hotărârile sale, susţinând că „un tratament diferenţiat poate 
lua forma unor efecte disproporţionat negative ale unei politici sau măsuri generale care, deşi este 
formulată în termeni neutri, practică discriminarea împotriva unui grup”. 

Directivele UE privind nediscriminarea prevăd în mod expres posibilitatea unei acţiuni 
pozitive, afirmând: „în vederea punerii în practică a egalităţii depline, principiul egalităţii de 
tratament nu trebuie să împiedice un stat membru să menţină şi să adopte măsuri specifice pentru 
prevenirea sau compensarea dezavantajelor legate de [un criteriu protejat].  

                                                 
1 Erik Fribergh, Morten Kjaerum, Manual de drept European privind discriminarea, p. 11. 
2 Idem, p. 14. 
3 Corneliu Bârsan, Convenţia europeană a drepturiloromului, Comentariu pe articole, Vol. I, Ed. All Beck, 
Bucureşti, 2005, p. 684. 
4 Erik Fribergh, Morten Kjaerum, Manual de drept european privind discriminarea, 2010, p. 24. 
5 Ibidem, p. 26. 
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Discriminarea nu tinde să se manifeste într-o manieră deschisă şi uşor de identificat. Probarea 
unui caz de discriminare directă este deseori dificilă, chiar dacă, prin definiţie, tratamentul diferenţiat 
este „în mod deschis” bazat pe o caracteristică a victimei. După cum am discutat, motivul 
tratamentului diferenţiat este, de multe ori, neexprimat sau superficial asociat altui factor. Astfel, 
cazurile în care persoanele declară în mod deschis baza tratamentului diferenţiat ca fiind unul dintre 
criteriile protejate sunt în minoritate.  

Ne cătând la aceasta, nu se declară de fiecare dată că este tratată o persoana mai puţin 
favorabilă, ci o altă persoana, şi chiar nici nu se indică motivul. Unei femei i se poate refuza accesul 
la un loc de muncă, spunându-i-se pur şi simplu că este „mai puţin calificată” pentru acel post decât 
candidatul de sex masculin care primeşte postul. În această situaţie, victimei îi este dificil să 
dovedească faptul că a fost direct discriminată pe criterii de sex. Astfel, persoana care introduce 
acţiunea trebuie să convingă organismul de decizie că discriminarea a avut loc, ceea este extrem de 
dificil de demonstrat că a fost aplicat un tratament diferenţiat pe baza unei anumite caracteristici 
protejate. Acest lucru se datorează faptului că motivul care stă la baza unui tratament diferenţiat de 
multe ori nu există decât în mintea autorului. În consecinţă, plângerile de discriminare sunt, cel mai 
adesea, bazate pe concluzii obiective privind norma sau practica în cauză. Astfel, instanţa trebuie să 
fie convinsă de faptul că singura explicaţie rezonabilă pentru aplicarea tratamentului diferenţiat este 
o caracteristică protejată a victimei, precum sexul sau rasa. Acest principiu se aplică în mod egal în 
cazurile de discriminare directă sau indirectă.1 

Întrucât presupusul făptuitor se află în posesia informaţiilor necesare pentru a susţine 
o plângere, legea privind nediscriminarea permite ca sarcina probei să fie repartizată între victimă şi 
presupusul făptuitor. Principiul repartizării sarcinii probei este bine înrădăcinat în legislaţia UE. 

În cazul discriminării e necesar de demonstrat doar existenţa unui tratament diferenţiat, pe baza 
unui criteriu interzis, nejustificat. Ceea ce presupune că faptele care sunt auxiliare situaţiilor de 
discriminare nu trebuie stabilite pentru a susţine o plângere.2 Nu este nevoie de a demonstra că 
autorul este justificat de prejudiciu, prin urmare, nu este nevoie să fie determinat că autorul are 
viziuni rasiste sau sexiste pentru a proba discriminarea pe criterii de rasă sau de sex. În mare parte, 
legea nu poate reglementa atitudinile persoanelor, deoarece acestea ţin de conștiința lor interioară. 
Poate reglementa numai acţiunile prin care se manifestă astfel de atitudini.3 

Informația privind statistice își are rolul său nu mai puțin important în vederea susținerii 
reclamanţilor care doresc să dea naştere unei prezumţii de discriminare. Asemenea informații sunt 
extrem de utile pentru a proba o discriminare indirectă, deoarece, în asemenea situaţii, regulile sau 
practicile în cauză sunt echidistante superficial. Producerea de date statistice are loc împreună cu 
inversarea sarcinii probei: în cazul în care datele indică, de exemplu, că femeile sau persoanele cu 
handicap sunt defavorizate în mod special, statul trebuie să aducă o explicaţie alternativă 
convingătoare. 
Astfel putem concluziona că scopul protecției drepturilor omului în ceea ce ține nediscriminarea este 
de a asigura tuturor persoanelor perspective egale şi echitabile de acces la oportunităţile disponibile 
în societate. Alegerile se fac zilnic atunci când decizia cu cine socializăm, unde ne facem 
cumpărăturile ne aparțin. Dam prioritate anumitor lucruri sau persoane în defavoarea altora. 

Chiar dacă exprimarea preferinţelor noastre subiective este un lucru comun şi normal,este 
posibil ca în unele momente să exercităm funcţii care ne plasează într-o poziţie de autoritate sau care 
ne permit să luăm decizii ce pot avea un impact direct asupra vieţilor altora. 
Este de remarcat faptul că fiecare persoană este egală în demnitate şi drepturi în spiritul fraternităţii! 

 

                                                 
1  Erik Fribergh, Morten Kjaerum, Manual de drept European privind discriminarea, 2010, p. 133. 
2 Corneliu Bârsan, Convenţia europeană a drepturilor omului, Comentariu pe articole, Vol. I, Ed. All Beck, 
Bucureşti, 2005, p. 716. 
3 Erik Fribergh, Morten Kjaerum, Manual de drept European privind discriminarea, 2010, p. 136 
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ASPECTE JURIDICO-PENALE ŞI FINANCIARE A EVAZIUNII FISCALE A 
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OF ENTERPRISES, INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS 
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Summary: During the development of the social relations, as well as the technological, 
commercial and economic rise, the crimes, especially the economic one, have evolved. One 
regrettable thing is that, despite the existence of tax legal rules encompassing the multitude of 
regulated relationships between taxpayers and the state, the phenomenon of tax evasion of 
businesses, institutions and organizations persists. 

In this context, the criminal act of tax evasion, financially damaging the state, makes 
impossible to honor the obligations assumed by the state in the context of the Social Contract. 

It is important to note that at the international level there are two types of tax evasion, legal 
and illegal. Regardless of the form of tax evasion, whether legal or illegal, the latter have the same 
object of the crime, the social relations related to the accumulation of financial sources in the 
National Public Budget, which consists of the tax contributions of organizations, enterprises and 
institutions. 

The subject of tax evasion sometimes does not coincide with the subject of the offense. Within 
the meaning of Article 244 of the Criminal Code of Republic of Moldova, on the grounds that the 
subject of taxation (the taxpayer) may be only a legal person and the subject of the offense - the legal 
person and the responsible physical person. Although the Moldovan criminal policy aim at 
decriminalizing economic crimes, it is necessary for the society to become aware of the social danger 
it represents. 

The importance of studying tax evasion and its methods of combating is also conditioned by 
the socio-political rise of states, which, together with their development, is obliged to develop the 
legal norms for combating economic crimes. 
Even if economic crimes are not directed against one person, their danger must not be 
underestimated as they pose a threat to society as a whole. 
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Pe parcursul dezvoltării relațiilor sociale, odată cu ascensiunea tehnologică, comercială și 

economică la fel au evoluat și infracțiunile, îndeosebi infracțiunile economice. 
Accentul pe economia de piaţă cât la nivel internaţional atât şi la nivel naţional simultan 

aprovocat apariția şievoluţiaformelor de organizare ale întreprinderilor, care la rândul lor, începând 
cu întreprinderile mici cum ar fi întreprinderea individuală şi terminând cu societăţile pe acţiuni au 
obligaţiuni fiscale faţă de stat. 

Un lucru regretabil, este că, în pofida existenţei unor norme juridice fiscale care cuprind 
multitudinea relaţiilor reglementate între contribuabili şi stat, totuşipersistă fenomenul evaziunii 
fiscale a întreprinderilor, instituţiilorşiorganizaţiilor. 

Pentru apărarea intereselor Statutului şi a cetăţenilor, Legiuitorul, la art. 244 „Evaziunea 
fiscală a întreprinderilor, instituţiilorşiorganizaţiilor.” al Codului penal al Republicii Moldova1la 
alin. (1)a prevăzut expressancţiunile pentru săvârşirea faptei infracţionale de evaziune fiscală: 
„Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilorşiorganizaţiilor fie prin includerea în documentele 
contabile, fiscale sau financiare a unor date  denaturate privind veniturile sau cheltuielile, a unor 
cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori care au la bază operaţiuni ce nu au existat, fie prin 
tăinuirea unor  obiecte impozabile, dacă suma impozitului care trebuia să fie plătit depăşeşte 1500 
unităţiconvenţionale, se pedepseşte cu amendă în mărime  de la 2350 la 3350 unităţiconvenţionale 
sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite 
funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se 
pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţiconvenţionale cu privarea de dreptul de a 
exercita o anumită activitate.”.  

Necătând la faptul că vectorul politicii penale din Republica Moldova este orientat spre 
decriminalizareainfracţiunilor economice, acestea rămân unele din cele mai periculoasă fapte 
culpabile împotriva statului şi a societăţii. 

Pericolul pe care îl reprezintă evaziunea fiscală a întreprinderilor, 
instituţiilorşiorganizaţiilornecesită o atenţie deosebită, deoarece, făcând trimitere la remarcabila 
lucrare a filosofului francez şi al reprezentantului luminismului, J.J Rousseau2,care rămâne 
fondatorul teoriei suveranităţii poporului prin exercitarea „voinţeigenerale”, în lucrarea sa 
despre contractul social, prezintă ideea că pentru a fi protejată de stat, societatea trebuie să renunţe la 
careva libertăţişi statul la rândul său se obligă să asigure protecţiaşi dezvoltarea societăţii. 

Potrivit art. 29 al Declaraţiei Universale Drepturilor Omuluiorice persoană are îndatoriri faţă 
de colectivitate, deoarece numai în cadrul acesteia este posibilă dezvoltarea liberă şi deplină a 
personalităţii sale. În exercitarea drepturilor şilibertăţilor sale, fiecare om nu este supus decât numai 
îngrădirilor stabilite prin lege, exclusiv în scopul de a asigura cuvenita recunoaştereşi respectare a 
drepturilor şilibertatilor altora şi ca să fie satisfăcute justele cerinţe ale moralei, ordinii publice şi 
bunăstării generale într-o societate democratică. 3În acest context, fapta infracţională de evaziune 
fiscală prejudiciind financiar statul, face imposibilă onorarea obligațiunilor asumate de către stat în 
contextul Contractului social. 

Prin comiterea evaziunii fiscaleindiferent de forma organizatorică comercială, antreprenorială, 
întreprinderea fie micşorând veniturile şi cheltuielile fie prin prezentarea datelor contabile eronate, 
nu va contribui corespunzător la Bugetul Public Naţional, astfel prejudiciindu-l. 

La rândul său, Bugetul Public Naţional, are menirea să asigure financiar organele statale a 
căror atribuţiiţin deasigureaşiprotecţiacetăţenilor prin îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor. 

                                                 
1Cod penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18.04.2002 Publicat : 14.04.2009 înMonitorulOficialNr. 72-74 
2Jean Jacques Rousseau: Contractul social sau Principiile Dreptului Politic. 1762 
3Declarația Universală a Drepturilor Omuluiadoptată la 10decembrie 1948 
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Cum am menţionat anterior, multitudinea formelor organizatorice de desfăşurarea activităţii de 
întreprinzător, presupune şi multitudinea posibilităţilor de evaziune fiscală a întreprinderilor. 

În ceea ce privește formele evaziunii fiscale şimodalităţile comiterii acesteia, s-au expus cât 
teoreticienii atât şi practicienii din dreptul penal în Manualul judecătorului pentru cauze penale1, 
care au identificat două forme ale evaziunii fiscale. Potrivit manualului evaziunea fiscală îmbracă 
două forme, cea specificată la alin. (1) al articolului 244 din Codul penal, care constă în includerea în 
actele contabile fiscale, financiare privind veniturile obţinute sau cheltuielile suportate de către 
contribuabil pe parcursul desfăşurăriiactivităţii economice, ori prezentarea operaţiunilor financiare, 
contabile, fiscale (achitări, transferuri, plăţi) care nu au la bază operaţiuni reale, adică în urma cărora 
nu a fost transmis bunul, îndeplinite lucrările contractate, sau valoarea şi volumul nu corespunde 
situaţiei de fapt.Altă formă, recunoscută în lucrarea menționată anterior este neachitarea impozitelor 
în urma tăinuirii sau prezentării eronate a datelor contabile de către contribuabil. 

Făcând diferenţierea între aceste două forme de comitere a evaziunii fiscale, este important de 
specificat că obiectul infracţiunii menționate la alin. (1), art. 244, Cod penal, îl constituie relaţiile 
sociale ce ţin de acumularea surselor financiare în Bugetului Public Naţional, care este format din 
contribuţiile fiscale ale organizaţiilor, întreprinderilor şiinstituţiilor. Respectiv, prezentarea eronată a 
datelor conţinute cât în documentele contabile primare atât şi cele centralizatoare  specificate în 
Legea contabilităţii a Republicii Moldova2 constituie săvârşirea faptului infracţional de evaziune 
fiscală. 

Potrivit Legii contabilităţii actele contabile primare sunt: confirmările documentare (pe suport 
de hârtie sau în formă electronică) care justifică efectuarea operaţiunii economice, acordă dreptul de 
a o efectua sau certifică producerea unui eveniment (bonul de plată, factura de expediţie, dispoziţia 
de încasare), pe când actele contabile centralizatoare sunt registrele contabile destinate grupării, 
sistematizării, înregistrării şi generalizării informaţiei privind existenţaşimişcarea elementelor 
contabile  

În urma cercetării laturii obiectivea infracţiunii, specificate la alin.(1) art.244 Cod 
Penal,potrivit Manualului judecătorului pentru cauze penale aceasta are următoarea structură: 1) 
fapta prejudiciabilă care se exprimă în acţiunea sau inacțiunea fie de includere în documentele 
contabile, fiscale sau financiare a unor date denaturate privind veniturile sau cheltuielile, a unor 
cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori care au la bază opera-ţiuni ce nu au existat, fie de 
tăinuire a unor obiecte impozabile; 2) urmările prejudiciabile sub forma neachitării impozitului, a 
cărui sumă depăşeşte 1500 unităţiconvenţionale; 3) legătura cauzală dintre fapta prejudiciabilă şi 
urmările prejudiciabile. 

Din dispoziţiile Codului fiscal3 reiese că obiecte impozabile, care se referă la impozite, sunt: a) 
în cazul impozitului pe venit: venitul din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din 
orice surse aflate în afara Republicii  Moldova,  cu  excepţia  deducerilor  şi  scutirilor  la  care  au  
dreptul,  obţinut  de  persoanele  juridice  și fizice rezidente ale Republicii Moldova care desfăşoară 
activitate de întreprinzător; venitul din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse 
aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepţia venitului din 
investiţiişi financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, obţinut de persoanele fizice 
rezidente cetăţeni străini şi apatrizi care desfăşoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova; b) în 
cazul accizelor: mărfurile supuse accizelor, specificate în anexele la Titlul IV al Codului fiscal;c) în 
cazul taxei pe valoarea adăugată: livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, 
reprezentând rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova; importul mărfurilor, în 
Republica Moldova, cu excepţia mărfurilor de uz sau consum personal importate de persoane fizice, 
a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare, importate de către persoanele 

                                                 
1Poalelungi M., Dolea I., Sîrcu D: Manualul judecătorului pentru cauze penale.Chişinău, 2013 
2Legea Nr. 113 din  27.04.2007, Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93 
3Codul fiscal nr. nr. 1163-XIII  din  24.04.1997, MonitorulOficial al R.Moldova, ediţiespecială din 08.02.2007 
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fizice; importul serviciilor în Republica Moldova; d) încazul impozitului pe bunurile imobiliare: 
bunurile imobiliare, inclusiv inclusiv terenurile (terenurile cu destinaţie agricolă, terenurile destinate 
industriei, transporturilor, telecomunicaţiilorşi terenurile cu alte destinaţii speciale); etc. 

Codul fiscal, la art.12 şi 14 unde sunt specificate noţiunile venitului impozabil şi a obiectului 
impuneriiprevede că, venitul care urmează a fi supus impozitării este venitul brut, inclusiv facilităţile 
acordate, obţinute de contribuabil din toate sursele într-o anumită perioadă fiscală, cu excepţia 
deducerilor şi scutirilor, aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabilul conform legislaţiei 
fiscale 

Totodată, latura subiectivă a infracţiuniiconstă în vinovăţia în forma intenţiei directe de 
săvârşire a infracţiunii. Chiar dacă scopul şi motivul săvârşiriiinfracţiunii pot fi diferite, acestea nu 
influențează asupra calificării acţiunilor ilicite. 

De menţionat că subiectul evaziunii fiscale uneori nu coincide cu subiectul infracţiuniiîn sensul 
art.244 Cod penal, din considerentul că subiect al impunerii (contribuabilul) poate fi numai persoana 
juridică, iar subiect al infracţiunii - persoana juridică şi cea fizică responsabilă dincadrul 
întreprinderii, organizaţiei sau instituţiei, actele vizând ţinereaevidenţei contabile, autentificarea 
acesteia, prezentarea ei la organele fiscale sunt realizate de către conducătorii întreprinderii, 
instituţieişiorganizaţiei, contabilii-şefi, contabili, precum şi de către alţifuncţionari care îi înlocuiesc. 

În sensul contracarării infracţiunilor de evaziune fiscală, Uniunea Europeană şi-a propus încă 
în anul 2015 prin Comunicatul Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliul 
Europei1măsurile privind transparența fiscală în scopul combaterii evaziunii fiscale licite şi ilicite. 

Un aspectimportant de cercetare, îl constituie divizarea evaziunii fiscale în ilicite şi 
licite.Potrivit ComunicatuluiComisiei Europene, spre deosebire de evaziunea fiscală ilicită care este 
ilegală, evaziunea fiscală licită se încadrează în mod normal în limitele legii. Cu toate acestea, mai 
multe forme de evaziune fiscală licită nu respectă spiritul legii, forțând interpretarea a ceea ce este 
„legal” pentru a minimiza contribuția fiscală globală a unei societăți. Cu ajutorul unor tehnici de 
planificare fiscală agresivă, unele societăți exploatează lacunele juridice ale sistemelor fiscale și 
neconcordanțele dintre normele naționale pentru a evita plata taxelor și impozitelor datorate. În plus, 
regimurile fiscale din multe țări permit societăților să își transfere în mod artificial profiturile către 
jurisdicțiile respective, efectul acestei practici fiind încurajarea planificării fiscale agresive.2 

În planul măsurilor specificate în Comunicat a fost propusă cuantificarea decalajului, care 
constă în diferența dintre impozitele exigibile și impozitele efectiv colectate de către autoritățile 
naționale. Evaziunea fiscală licită și cea ilicită nu sunt singurele care contribuie la acest decalaj, 
existând și alți factori, precum erorile administrative și falimentele, care joacă un rol important. Cu 
toate acestea, statisticile referitoare la decalajul fiscal oferă un indicator important al gradului de 
neconformare intenționată în domeniul impozitării. 

Există dovezi ample că evaziunea fiscală licită a societăților și evaziunea fiscală ilicită sunt 
persistente în UE, costul acestora pentru bugetele publice fiind în general estimat la miliarde de euro 
pe an. Nu sunt disponibile însă cifre exacte, date fiind natura clandestină a acestor activități și lipsa 
unor estimări din partea mai multor state membre. Disponibilitatea unor statistici fiabile cu privire la 
incidența și impactul evaziunii fiscale licite și ilicite ar permite o direcționare mai precisă a măsurilor 
de politică și ar oferi un etalon pentru măsurarea succesului lor. 

Prin urmare, Comisia Europeană va colabora cu statele membre pentru a examina modul în 
care ar putea fi strânse date comparabile și veridice cu privire la amploarea și impactul economic al 
evaziunii fiscale licite și ilicite. În acest scop, a fost lansat un grup de proiect FISCALIS cu scopul de 
a încuraja transparența sporită între statele membre în ceea ce privește datele referitoare la decalajul 
fiscal național și metodologiile de calculare a acestuia.3 

                                                 
1https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0136&from=RO 
2Ibidem pag.4  
3https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0136&from=RO 
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Potrivit cercetătorului din România Iulian Văcărel, evaziunea fiscală reprezintă:”sustragerea de 
la impunerea unei părţi din materia impozabilă” 1, vizavi de clasificarea acestui fenomen, autorul 
precizează că evaziunea poate fi legală (săvârșită de o persoană la adăpostul legii) și evaziune 
frauduloasă (care eludează legea). 

Frauda fiscală desemnează cel mai adesea o infracţiune la lege deosebindu-se de evaziunea 
fiscală care desemnează o utilizare abilă a posibilităților oferite de lege2. 

Evaziunea fiscală legală sau mai bine spus tolerată exprimă acţiunea contribuabililor de a ocoli 
legea, recurgând la o combinaţieneprevazută de legiuitor şi deci tolerată prin scăparea din vedere. Ea 
nu poate fi posibilă decât datorită unei inadvertențe sau lacune ale legii şi e frecventa mai ales in 
epoci când apar noi forme de intreprinderi  sau noi categorii de impozite.Contribuabilii găsesc 
anumite mijloace şi exploatând insuficienţelelegislaţiei eludează în mod ,,legal,, sustrăgându-se în 
total sau în parte plăţii impozitelor, tocmai datorită acestei insuficienţe a legislaţiei, procedând astfel 
contribuabilii rămânând în limita strictă a drepturilor lor. Ca urmare, evaziunea fiscală ce se produce 
la adăpostul legii nu poate fi imputată celor care beneficiază de pe urmele ei, singurul vinovat de 
producerea evaziunii prin astfel de mijloace fiind doar legiuitorul, ea putând fi evitată prin 
modificarea sau completarea legii  care o generează.3 

Indiferent de prevederele penale şi fiscale existente, evaziunea fiscală a întreprinderilor 
continuă să avanseze, potrivit datelor din Catalogul Serviciului Fiscal de Stat de Date 
Guvernamentale4la compartimentul Date statistice privind numărul materialelor remise pe  cazuri de 
evaziune fiscală organelor de drept pentru inițierea urmăririi penale5în perioada anului 2017, către 
organele de drept au fost remise 378 de denunţuri cu privire la încălcarea legislaţiei fiscale, care 
conţin elemente constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 244 Cod penal.  

Pentru anul 2017, în conformitate cu Raportul privind activitatea Procuraturii6de către 
Procuratura pentru Combaterea Crimelor Organizate şi Cauze Speciale,în urma desfăşurăriiacţiunilor 
de investigaţie, în Bugetul Public Naţional au fost rambursate circa 46 milioane lei, fiind trimise 441 
dosare spre examinare în instanţa de judecată, dintre care 26 cauze de evaziune fiscală.  

La fel, în Raportul prezentat, a fost inclus şi graficul cu privire la Dinamica infracţiunilor 
privind evaziunile fiscale înregistrate în anii 2009-2017, pentru anul 2017, numărul infracţiunilor este 
mai mare 407 infracţiuni, în comparaţie cu anul 2016 – 348 infracţiuni, însă mai mic în comparaţie 
cu anul 2015, când au fost înregistrate 453 infracţiuni.  

Fenomenul infracțiunii de evaziune fiscală, a întreprinderilor, organizațiilor și instituțiilor are o 
răspândire largă pe teritoriul Republicii Moldova din acest motiv, consider că legislația națională 
necesită a fi ajustată și îmbunătățită întru contracararea evaziunilor fiscale. 

Un exemplu elocvent sunt Statele Unite ale Americii, care la compartimentul combaterea 
evaziunilor fiscale au aprobat cele mai aspre legi și cele mai aspre pedepse. 

Consider că, răspândirea fenomenului evaziunii fiscale este datorat în mare parte 
responsabilizării fiscale scăzute a populației, evitând achitarea corespunzătoare a impozitelor și 
taxelor, respectiv, slăbind influiența statutului și favorizând imposibilitatea statutului de a interveni. 

 
 
 
 
 

                                                 
1Vacarel I: Finantepublice-teorie si practica.Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 2004,pag. 115 
2Bofea P. I: Metode și tehnici fiscale. Editura Tipografia Somesului, 2002  
3Saguna D.D: Evaziunea Fiscală pe înțelesul tuturor. Editura Onor Print, București, 2003 
4http://www.fisc.md/Catalogul_SFS.aspx 
5http://www.fisc.md/Upload/LinkedPDF/Anul%202017%20(12%20luni)1.pdf 
6http://www.procuratura.md/file/2018-03-12_Raportul%20Procurorului%20General%202017.pdf 
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REGIMUL JURIDIC PRIVIND PROTECȚIA COPIILOR REFUGIAŢI 

 
THE LEGAL REGIME ON THE PROTECTION OF REFUGEED CHILDREN 

 
TIZU Svetlana, 

studentă – doctorandă, USEM. 
 
Abstract: At the current stage, massive international migration reaches almost all corners of 

the world, the country of origin, transit or destination distinctions often becoming obsolete. At the 
same time, conflict, poverty, inequality and lack of decent jobs are among the reasons for people to 
leave their homes in search of a better future for themselves and their families. When supported by 
appropriate policies, migration can contribute to sustainable and inclusive economic growth and 
economic development in home and host communities. 

Keywords:  refugees, protection, rights, programs, assistance. 
 
Aproape jumătate din persoanele strămutate forțat la nivel global sunt copii - peste 12 milioane 

de fete și băieți. Mulți copii refugiați își petrec întreaga copilarie în deplasare, nesiguri în legătură cu 
viitorul lor.  

Dacă refugiații, strămbați sau apatrizi, sunt expuși unui risc mai mare decât adulții abuz, 
neglijare, violență, exploatare, trafic sau recrutare forțată în grupuri armate. Ar putea experiență și 



鳀�

76 

martor evenimente tulburătoare sau să fie separate de familia lor. În același timp, familia și alte rețele 
de sprijin social pot fi slăbite și educația poate fi întreruptă.  

Aceste experiențe poate avea un efect profund asupra copiilor - de la copilărie până la 
adolescență. Pe parcursul urgențe și în caz de dispariție, fetele se confruntă cu riscuri specifice de 
protecție a genului. Copiii sunt, de asemenea, extrem de rezistenți și găsesc modalități să facă față și 
să avanseze în fața greutăților și a suferinţă. Ei atrag forța de la familiile lor și găsi bucurie în 
prietenii.  

Prin învățarea în școală, joc sport, și având spațiul creativ pentru a le explora talentele și de a 
folosi unele dintre abilitățile lor, copiii pot fi membrii activi ai comunității lor. Trebuie să lucrăm cu 
copiii și împuterniciți-i să-i susțină drepturile și protecția acestora.  

Drepturile copiilor sunt consacrate în mediul internațional inclusiv în Convenția Națiunilor 
Unite privind drepturile copilului (UNCRC), 3 și sunt la inima mandatului de protecție al UNHCR.  

Dat proporția mare a copiilor din rândul persoanelor strămutate populațiile și faptul că fetele și 
băieții se confruntă riscuri unice de protecție, răspunzând la specificul lor este o prioritate esențială 
pentru Oficiu. Pentru UNHCR, acest lucru Cadrul de protecție este o expresie a unei reînnoiri 
angajamentul față de protecția copiilor.  

UNHCR angajamentul de a proteja copiii de îngrijorarea sa4 nu este doar un imperativ moral, 
dar va contribui, de asemenea, la asigurarea unui viitor mai bun pentru copii, familiile lor și 
comunitățile 

Cadrul pentru protecția copiilor marchează o evoluție a politicii și practicii UNHCR, 
recunoscând atât centralizarea protecției copiilor față de activitatea UNHCR, cât și creșterea 
numărului de persoane practica și expertiza în domeniul protecției copilului la nivel global.  

Acest cadru extinde UNHCR înțelegerea și implicarea în protecția copiilor. Aceasta articulează 
șase obiective care încapsulează Angajamentul UNHCR de a proteja și realiza drepturile copiilor 
care prezintă motive de îngrijorare pentru Oficiu și oferte sfaturi practice privind modul de realizare 
a acestora.  

Cele șase obiective sunt: 1 
- Copii sunt în siguranță acolo unde trăiesc, învață și joacă. 
- Participarea și capacitatea copiilor sunt parte integrantă a protecției acestora 
- Copii au acces la proceduri adecvate pentru copii. 
- Copii obțin o documentație legală. 
- Copii cu nevoi specifice beneficiază de sprijin specific. 
- Fetele și băieții realizează soluții durabile în interesul lor Cadrul aplică o abordare a 

sistemelor de protecție a copiilor care include acțiuni pentru purtătorii de taxe la toate 
nivelurile - familiale, comunitare, naționale și internaționale - pentru a atenua și a răspunde 
la protecție cu care se confruntă copiii. Aceasta recunoaște că toți actorii contribuie la 
protecția globală a copii. 

Acest cadru a fost elaborat de UNHCR, în consultare cu state, parteneri, comunități și copii 
înșiși: mai mult de 300 de fete și băieți de refugiați de diferite vârste și abilități în Kenya, Nepal, 
India și Iordania și-au împărtășit gândurile și ideile despre riscurile și soluțiile de protecție.  Cadrul 
pentru protecția copiilor: 2 

− recunoaște copiii ca deținători de drepturi  
− subliniază capacitatea copiilor de a participa la propria protecție  
− se concentrează asupra prevenirii și a răspunsului la abuzul, neglijarea, violența și exploatarea 

copiilor  
− subliniază necesitatea unor parteneriate mai puternice. 

                                                 
1 Roman Staraşciuc, Dreptul refugiaţilor (note de curs), Chişinău, UNHCR, 2011, p.60. 
2 United Nations High Commissioner for Refugees, Projected Global Resettlement Needs, 2017, UNHCR, Geneva, 
June 2016, p. 14. 
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Mai exact, Cadrul:  
– adoptă o abordare largă bazată pe drepturi, concentrându-se pe asigurarea protecției tuturor 

copiilor care prezintă motive de îngrijorare mai degrabă decât să se concentreze mai mult pe 
anumite categorii de copii  

– stabilește obiective clare care să creeze o mai mare predictibilitate și consecvență între 
operațiuni  

– stabilește criterii de referință pentru a consolida măsurarea și monitorizarea performanțelor și 
pentru a sublinia Angajamentul instituțional al UNHCR față de protecția copiilor  

– accentuează angajamentul cu comunitățile și sistemele naționale de protecție a copilului prin 
advocacy, colaborare și sprijin Cadrul se bazează pe politica și orientările ICNUR privind 
protecția copiilor și relevante Concluziile Comitetului Executiv prin stabilirea unui cadru de 
protecție strategică 
Protecția copiilor este de asemenea avansată de: Două cadre strategice recente ale UNHCR, și 

anume Strategia Educației a UNHCR (2012-16) și Acțiunea UNHCR împotriva sexului și violența 
bazată pe gen: o actualizare Strategia (2011).  

Strategia Educației a UNHCR (2012-16) reflectă un accent reînnoit asupra educației 
refugiaților ca a componenta esențială a protecției și a UNHCR soluție complexă.  

− Promovează importanța școlilor ca condiții de învățare sigure, recunoscând acest lucru 
grupurile marginalizate pot necesita o atenție deosebită pentru a avea acces la medii de învățare 
sigure.  

− Se subliniază îmbunătățirea accesului la calitate educație pentru copiii refugiați și maximizare 
beneficiile de protecție ale participării la școală.  

− Subliniază rolul educației în copil dezvoltare pentru a construi abilități, capacități și rezistență 
de la copilăria timpurie până la adolescență și maturitate.  

− Sprijină integrarea copiilor refugiați în sistemele naționale de educație. 
Statele membre sunt responsabile în primul rând de protecția copiilor: trebuie să fie stabilite și 

implementate sistemele de protecție a copiilor în conformitate cu obligațiile lor internaționale, 
asigurându-se nediscriminatorii accesul tuturor copiilor aflate sub jurisdicția lor. 

Prin urmare, UNHCR se angajează să consolideze sistemele și serviciile naționale de protecție 
a copilului și pledează pentru accesul copiilor refugiați, strămutați și apatrizi. Numai în contextul în 
care statul nu este în măsură să își îndeplinească responsabilitățile față de copii, UNHCR, împreună 
cu partenerii, să instituie un mecanism paralel și temporar de protecție a copiilor care îi interesează. 

Abordarea sistemelor recunoaște și consolidează capacitatea existentă în cadrul protecției 
copilului de către stat sistemele și mecanismele de protecție a copiilor bazate pe comunitate. Acesta 
oferă o bază pentru colaborare cu actorii de stat, UNICEF și alți parteneri și un cadru pentru 
programarea holistică. Un sunet sistemul de protecție a copilului este încadrat în cadrul unei abordări 
bazate pe drepturi și asigură nediscriminatoriu accesul la sprijin pentru toți copiii. 

Noul cadru al UNHCR pentru protecția copiilor marchează o schimbare instituțională de la 
orientarea în principal a categoriilor de copii expuși riscului de abordare sistemică a protecției 
copiilor. Un sistem de protecție a copilului regugiat include funcții întreprinse de o serie de actori 
formali și informali pentru prevenirea, atenuarea și răspunsul la riscurile cu care se confruntă. Astfel, 
sistemul este compus din șase componente multisectoriale: 1 

1. Cadrul juridic și politic  
2. Cunoștințe și date  
3. Coordonare  
4. Capacități umane și financiare  
5. Activități de prevenire și reacție  

                                                 
1 Regional Mixed Migration Secretariat and Save the Children, Young and on the Move: Children and youth in 
mixed migration flows within and from the Horn of Africa, RMMS, Nairobi, September 2016, pp. 46–49. 
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6. Advocacy și sensibilizare Componentele sistemelor operează la nivel comunitar, național și 
internațional. Nimic nu funcționează izolat - toate funcțiile și acțiunile sunt interdependente.  

Cadrul, inclusiv cele șase obiective pentru protecția copiilor refugiați, este structurat în jurul 
componentelor sistemelor. Ei sunt adesea primii care își pierd locul de muncă în cazul unei recesiuni 
economice, lucrând deseori pentru venituri mai mici, ore suplimentare și în condiții mai dificile decât 
lucrătorii naționali.  

În timp ce pentru mulți, migrația este o experiență pozitivă, de creștere, alții devin victime ale 
unor încălcări ale drepturilor omului, abuzului și discriminării. 

Copii refugiaţii sunt marionete nedorite într-un joc asupra căruia nu au control. Pentru oricare 
motiv – de obicei persecuţie sau conflict – li s-a prezentat alegerea rigidă, fie să înfrunte moartea şi 
distrugerea, fie să fugă de acasă şi din comunitate. Fiind forţaţi să accepte ultima opţiune, ei devin 
dezrădăcinaţi şi se identifică într-un mediu străin şi deseori ostil.  

O dată ce acest mediu este mai sigur decât cel din societatea de origine părăsită de refugiaţi, la 
ei apare necesitatea de a depune eforturi considerabile pentru a se integra deplin. În momentul când 
persoana dezrădăcinată conştientizează necesitatea de fi parte integrantă a societăţii gazdă, activitatea 
asistenţilor sociali devine foarte actuală, deoarece presupune o abordare profesionistă a conexiunilor 
între problemele refugiaţilor şi posibilităţile de soluţionare a acestor probleme.  

Cu alte cuvinte, asistenţii sociali reprezintă „legătura” dintre potenţialul personalităţii 
refugiaţilor şi condiţiile mediului în care aceştia vor fi integraţi. Astăzi Republica Moldova se 
confruntă cu severe probleme social-economice, dar existenţa acestor probleme nu reprezintă un 
motiv pentru a neglija crearea de servicii destinate persoanelor refugiate.  

Necesitatea de a dezvolta servicii de asistenţă socială care să promoveze integrarea refugiaţilor 
şi migranţilor este determinată de câteva motive principiale.  

În primul rând, Republica Moldova a ratificat Convenţia ONU privind Statutul Refugiaţilor, 
proces prin care îşi asumă responsabilitatea de a oferi asistenţă solicitanţilor de azil şi refugiaţilor.  

În al doilea rând, dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială destinate refugiaţilor va preveni 
apariţia unui număr mare de probleme sociale în rândul acestei categorii vulnerabile, precum 
excluziunea socială, dezorganizarea familiilor, delincvenţa juvenilă etc. În situaţia schimbării forţate 
a locului de trai o familie se confruntă cu variate probleme de ordin economic, social şi de sănătate.  

Din perspectiva impactului problemelor specifice refugiaţilor cei mai vulnerabili sunt copiii, 
fiind expuşi la boli, malnutriţie, vătămări corporale şi traume psihologice.Totodată ei sunt dependenţi 
şi au nevoie de sprijinul adulţilor nu numai pentru a supravieţui fizic, în special în primii ani de 
copilărie, dar şi pentru bunăstarea lor psihică şi socială. Copiii sunt în plină creştere.  

Ei parcurg etape succesive de dezvoltare, asemenea construcţiei unui turn de cărămizi, fiecare 
strat nou clădindu-se pe cel de sub el. Orice întârziere semnificativă ce întrerupe succesiune a acestor 
etape poate să tulbure grav dezvoltarea adecvată a copilului. Copiii refugiaţi sunt mult mai expuşi 
unor ameninţări la adresa securităţii şi bunăstării decât copiii din ţările gazdă.  

Izbucnirea neaşteptată şi violentă a situaţiilor de criză, destrămarea familiilor şi structurilor 
comunitare, precum şi lipsa acută de resurse de care suferă majoritatea refugiaţilor, afectează profund 
bunăstarea fizică şi psihică a copiilor refugiaţi.  

Este un adevăr trist că, de obicei, sugarii şi copii foarte mici din familiile refugiate sunt primele 
victime ale violenţei, bolilor şi subnutriţiei care însoţesc deplasările de populaţie şi valurile de 
refugiaţi. În urma unor astfel de situaţii de urgenţă şi a căutării de soluţii, apare o altă problemă 
specifică copiilor refugiaţi – separarea familială.  

Astfel, acordarea de asistenţă copiilor refugiaţi pentru a fi respectate nevoile sociale şi fizice 
presupune deseori sprijinirea familiilor şi comunităţilor din care aceştia fac parte. 

Din numărul total de 22 milioane de refugiaţi aflaţi în atenţia Convenţiei ONU din 1951 
privind statutul refugiaţilor aproximativ jumătate sunt copii. Potrivit estimărilor, circa 41% din 
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populaţia de interes pentru ICNUR este în vârstă de până la 18 ani, din care 12% sunt copii cu vârsta 
sub 5 ani. 1 

Definiţia copiilor refugiaţi se referă la situaţia minorilor (sub vârsta de 18 ani) care şi-au 
părăsit ţara de origine împreună cu familia sau la cei neînsoţiţi, din motive de persecuţii politice, 
tortură, război, sărăcie, sclavie, de abuzuri fizice/sexuale etc.  

Conform definiţiei Programului European „Copii Separaţi”, categoria copiilor refugiaţi sunt 
clasificaţi în sub-categoriile de copii refugiaţi împreună cu familia şi copii fără însoţirea familiei.  

Copii neînsoţiţi sunt copiii care nu au atins vârsta de 18 ani, separaţi de ambii părinţi, şi care 
nu se află în tutela şi îngrijirea legală a unei persoane mature2. Interesele superioare ale copilului şi 
rolul familiei ca principală sursă de protecţie şi bunăstare a copiilor trebuie să călăuzească toate 
deciziile cu privire la copiii refugiaţi. Acest principiu este consfinţit în Convenţia cu privire la 
Drepturile Copilului, la care aproape toate statele lumii sunt parte. 

Art.3 din Convenţia cu privire la Drepturile Copilului prevede că interesele superioare ale 
copiilor trebuie să primeze în toate acţiunile care îi privesc, indiferent dacă acestea sunt întreprinse 
de instituţii publice sau private de protecţie socială, tribunale, autorităţi administrative sau organe 
legislative.  

În orice împrejurare şi ori de câte ori se iau decizii care îi privesc pe copii, se vor analiza 
diverse soluţii posibile, ţinându-se cont de interesele superioare ale copilului.  

O astfel de abordare trebuie să predomine în toate cazurile: pornind de la intervenţiile directe 
ale statului în domeniile aflate în competenţa sa şi terminând cu sfera privată a vieţii de familie, unde 
statul poate să intervină indirect, de exemplu prin intermediul autorităţilor locale, pentru a asigura şi 
a apăra drepturile copiilor.  

În numele intereselor superioare ale copilului organele legislative trebuie să analizeze dacă 
legile care se adoptă sau se modifică sunt cu adevărat în beneficiul acestuia. Protecţia şi asistenţa 
socială a copiilor refugiaţi include: 2 

- respectarea drepturilor copilului  
- conservarea tradiţiilor şi culturii de origine a copilului;  
- asigurarea bunăstării psihosociale, a sănătăţii şi alimentării copilului;  
- prevenirea abuzului copiilor;  
- profilaxia şi tratamentul disabilităţilor;  
- asigurarea libertăţii şi securităţii individuale;  
- oferirea drepturilor egale asupra statutului juridic;  
- oferirea serviciilor de educaţie;  
- acces la reţeaua serviciilor de reîntregire a familiei.  
Este important ca o activitate profesionalizată de asistenţă socială a copiilor refugiaţi să fie 

organizată sub protecţia unor instrumente legale care stipulează standardele serviciilor pentru această 
categorie specifică de beneficiari. Pentru a interveni adecvat în situaţiile de criză ale copiilor refugiaţi 
este principial ca asistenţii sociali să consulte documentele de bază care stabilesc cadrul legal al 
procesului de ajutorare şi integrare.  

Astfel de documente sunt: 3 
a. Declaraţia ONU privind Drepturile Omului (1948);  
b. Convenţia de la Geneva privind Statutul refugiaţilor (1957);  
c. Acordul privind Protecţia Minorilor de la Haga (1961);  
d. Convenţia Internaţională privind Drepturile Politice şi Civice;  

                                                 
1 United Nations High Commissioner for Refugees, ‘Projected Global Resettlement Needs, 2017’, UNHCR, 
Geneva, June 2016, p. 16. 
2 DUMITRAŞCU Augustina, POPESCU Roxana-Mariana: Dreptul Uniunii Europene, sinteze ṣi aplicaṭii, Ediṭia a 
II-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015, p. 39. 
3 Regional Mixed Migration Secretariat and Save the Children, Young and on the Move: Children and youth in 
mixed migration flows within and from the Horn of Africa, RMMS, Nairobi, September 2016, pp. 48–49. 
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e. Acordul Social European (1961);  
f. Convenţia ONU privind Drepturile Copilului (1989). Chiar dacă situaţia copiilor refugiaţi 

diferă de cea a adulţilor, copiii trebuie să beneficieze de aceeaşi protecţie ca şi refugiaţii 
adulţi. 

Deseori, în situaţiile de criză pentru refugiaţi, copiii pot fi uşor despărţiţi de familiile lor. De 
aceea, este necesar să se ia măsuri urgente pentru înregistrarea şi căutarea rudelor apropiate. Pentru 
copiii separaţi de familie riscul de a fi trimişi pe câmpul de luptă sau de a fi exploataţi sexual este 
mai mare decât în cazul altor copii refugiaţi1.  

În ţările unde refugiaţii adulţi sunt privaţi de libertate copiii sunt expuşi riscului de a împărtăşi 
aceeaşi soartă în absenţa unor dispoziţii speciale care să prevadă eliberarea părinţilor. Copiii nu 
trebuie privaţi de libertate, cu excepţia situaţiilor în care nu există nici o altă cale de a asigura 
unitatea familiei. 

Este important ca pe durata procedurilor de determinare individuală a statutului să se 
desemneze un tutore care să apere interesele superioare ale minorului neînsoţit.  

La examinarea cererii copilului pentru obţinerea statutului de refugiat se vor avea în vedere 
gradul de dezvoltare mintală, maturitatea şi capacitatea minorului de a formula o cerere, ţinându-se 
cont de istoria sa personală şi de cea a familiei sale, precum şi de originile sale culturale.  

Luarea unei hotărâri cu privire la statutul unui copil impune aplicarea cu generozitate a 
principiului dublului beneficiu. Copiii care suferă ca urmare a conflictelor armate au dreptul la o 
protecţie şi un tratament special, aceştia fiind deosebit de vulnerabili şi expuşi fără voia lor la riscul 
de a fi răniţi, exploataţi sau ucişi.  

Copiii refugiaţi trebuie să se bucure şi de alte drepturi importante, cum ar fi dreptul la educaţie, 
la alimentaţie corespunzătoare la o sănătate cât mai bună1. Protecţia socială a copiilor refugiaţi este 
realizată conform Convenţiei ONU privind Drepturile Copilului. Asistenţa şi protecţia copiilor 
refugiaţi este axată pe patru principii primordiale stipulate de Convenţie: 1 

1. Principiul interesului prioritar al copilului – statul parte la prezenta Convenţie trebuie să fie 
preocupat de bunăstarea fizică, socială şi economică a copiilor. Acest principiu accentuează că 
guvernele sunt responsabile pentru serviciile de educaţie, asistenţă socială şi ocrotire a sănătăţii. 
Scopul primordial al acestor servicii este crearea unui cadru benefic pentru dezvoltarea copiilor.  

2. Dreptul la viaţă şi dezvoltarea personală – conform acestui principiu, copiii au dreptul nu 
numai la condiţii de supravieţuire, dar şi la condiţii ce să le asigure protecţia faţă de discriminarea şi 
oportunităţi de dezvoltare inegale. 3. Dreptul la tratare egală şi acceptare necondiţionată – nici un 
copil nu trebuie dezavantajat în baza criteriilor de gen, rasă, origini etnice sau sociale, opţiuni 
politice, disabilitate, statutul sau ocupaţia părinţilor.  

4. Respectul opiniei şi a opţiunilor copilului – este important faptul că fiecare copil, inclusiv 
cel care nu se află în ţara de origine, are dreptul să decidă asupra propriei vieţi şi să participe la 
deciziile care sunt luate referitor la persoana sa. Responsabilitatea pentru protecţia copiilor refugiaţi 
revine asistenţilor sociali şi organizaţiilor care prestează servicii de acest gen. Există o varietate de 
strategii şi recomandări referitoare la asistenţa copiilor refugiaţi. Serviciile destinate copiilor refugiaţi 
diferă de la stat la stat şi există o mulţime de criterii de diferenţiere a acestor servicii.  

Însă, diversitatea serviciilor respective este axată în special pe experienţa de lucru a 
organizaţiilor cu copiii şi cu familiile refugiate. În orice încercare de a integra copiii refugiaţi sau 
solicitanţii de azil trebuie să se ţină cont de nevoile copiilor.  

Din experienţa Republicii Moldova în domeniul protecţiei refugiaţilor distingem următoarea 
succesiune de acţiuni care reprezintă o strategie de integrare a copiilor refugiaţi: 2 

                                                 
1 DUMITRAŞCU Augustina, POPESCU Roxana-Mariana: Dreptul Uniunii Europene, sinteze ṣi aplicaṭii, Ediṭia a 
II-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015; 
2 Council of Europe Action Plan on Protecting Refugee and Migrant Children in Europe (2017-2019). 
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1. Investigarea cazului – reprezintă treapta iniţială în lucrul cu copilul refugiat şi această etapă 
trebuie să includă informaţii despre:  

− trecutul copilului sau al familiei refugiate în ţara de origine;  
− speranţele şi planurile de viitor făcute de copil sau familia acestuia în ţara de origine;  
− sănătatea fizică şi psihică a copilului;  
− evenimentele cele mai importante din viaţa familiei;  
− studierea priorităţilor de dezvoltare a copilului (abilităţi extracurriculare, preferinţe, 

aspiraţii);  
− descrierea relaţiilor de familie.  
2. Integrarea copilului în mediul şcolar – este un pas foarte important, în special prin faptul că 

copilul se familiarizează cu conţinutul curriculumului de studiu care oferă învăţarea abilităţilor şi 
deprinderilor de viaţă, precum şi învăţarea limbii statului gazdă care diferă de limba lui de origine. 
Tot prin intermediul şcolii copilul refugiat are posibilitatea de a se integra într-un nou grup de 
referinţă, profesorii şi prietenii de şcoală fiind cei care în mare parte contribuie la integrarea 
copilului. Tot în mediul şcolar copilul refugiat îşi dezvoltă, şi îşi explorează propriile abilităţi în 
pofida dificultăţilor de comunicare specifice integrării sale timpurii.  

Este important de asemenea ca asistentul social să fie conştient de problemele şi dificultăţile pe 
care le întâlneşte copilul refugiat. Aceste probleme de adaptare ţin în special de:  

− dificultăţile întâlnite în învăţarea noii limbi;  
− dificultatea de a se concentra la ore;  
− oboseala excesivă;  
− conflictele cu colegii;  
− frecventele dureri de cap.  
Dacă profesorii sau asistentul social observă aceste probleme cu care se confruntă copilul 

refugiat, atunci el trebuie să fie susţinut emoţional, educaţional prin includerea acestuia într-un 
program de mentori, recuperare şcolară şi oferindu-i-se şi consultarea psihologului. Învăţarea limbii 
trebuie să includă atât limba ţării gazdă, cât şi limba ţării de origine. Tot la această etapă, dacă 
copilul este de vârstă preşcolară, el va fi înscris la grădiniţă.  

Copiii de vârstă şcolară sunt asiguraţi cu rechizite şcolare, li se oferă granturi mici pentru 
închirierea manualelor şi achitarea taxelor şcolare.  

3. Integrarea socioculturală a copiilor refugiaţi este orientată în două direcţii. Prima ţine de 
respectul faţă de tradiţiile şi obiceiurile persoanei refugiate, iar a doua – de asimilarea şi 
familiarizarea culturii statului gazdă.  

De obicei, copiii refugiaţi trăiesc între aceste două culturi şi în majoritatea cazurilor îşi 
dezvoltă o a treia cultură – „cea proprie”. Activităţile iniţiate de asistentul social la această etapă 
includ: 1 

– participarea la evenimente culturale şi sărbători locale, la diversele activităţi care sunt 
propuse (vizitarea muzeelor, expoziţiilor);  

– organizarea întâlnirilor între copiii din culturi diferite pentru a consolida relaţiile de prietenie.  
Această acţiune reprezintă un mod de a observa şi de a depăşi neînţelegerile care pot să apară 

în timpul comunicărilor între partenerii care nu au aceeaşi limbă, aceleaşi „ritualuri de interacţiune”, 
aceleaşi convenţii comportamentale, reguli de viaţă, aceleaşi gusturi;   

– corespondenţa şcolară care poate fi realizată deja de către toţi copiii prin schimb de desene, 
de casete audio sau video;  

– încurajarea şi organizarea întâlnirilor cu alţi refugiaţi (organizarea asociaţiilor obşteşti, a 
cluburilor de familii refugiate);  

                                                 
1 Regional Mixed Migration Secretariat and Save the Children, Young and on the Move: Children and youth in 
mixed migration flows within and from the Horn of Africa, RMMS, Nairobi, September 2016, pp. 46–49. 
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– vizitele, cursurile, zilele sau săptămânile de studiu centrate pe un aspect anume (mediul 
înconjurător, arhitectură, limbă);  

– activităţi de promovare a toleranţei şi a atitudinii nondiscriminatorii.  
4. Asistenţa medicală, consiliere, asistenţa psihologică şi terapeutică. Copiii refugiaţi sunt cei 

mai mult expuşi riscului de a se îmbolnăvi, cauza fiind schimbarea mediului de trai. 1 
De aceea ei beneficiază de:  
– consultaţii de asistenţă medicală primară; 
 – medicamente şi articole medicale de bază;  
– în cazurile de urgenţă sunt îndreptaţi la spitalele de stat;  
– imunizare, inclusiv vaccinare;  
– consultare, tratament.  
Problema refugiaţilor este o problemă relativ nouă pentru Republica Moldova, însă generează 

în egală măsură contradicţii şi durere.  
Această durere este cu atât mai mare cu cât în acest fenomen sunt implicaţi şi copiii, fiinţe 

nevinovate care trebuie să treacă prin toate greutăţile impuse de viaţă. Le putem acorda cu toţii 
asistenţă, întinzându-le o mână de ajutor şi conştientizând faptul că ei cu adevărat pot contribui la 
dezvoltarea 
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Summary: The study of unnamed contracts, the identification and solution of problems arising 

from such contractual constructions, the analysis and research of the objects of unnamed contracts, 
the establishment of qualifying characteristics, allow us to delineate the constructions of such 
contracts from such contracts as named and mixed ones. 

Keywords: modification,  research, scientific problem, contractual design, qualifying 
characteristics. 
 

Актуальность темы подтверждается степенью нераскрытости вопроса, касающегося 
модернизации научной проблемы в области развития непоименованных договоров. 

Состояние исследования. Изучением данного вопроса занимались как отечественные 
ученые-цивилисты, так и зарубежные авторы, среди которых: Ахмедов А.Я, Карапетов А. Г., 
Савельев А.И., Татарская Е.В., Бычков А.И., Огородов Д.В., Челышев М.Ю., Диденко А.А, 
Борисова А.Б, Брагинский М.И. и другие. 

Целью данного исследования является всестороннее исследование и подача 
обоснованного ответа, почему такого рода договоры как непоименованные, следует 
рассматривать отдельно от поименованных и выявить такого рода критерии, по которым 
можно будет легально,  не нарушая нормы гражданского законодательства, применять их на 
практике, используя при этом комплексный и системный анализ исследуемых отношений. 

Накопленные знания ученых цивилистов в ходе проведенных исследований в области 
гражданского права и правильно выстроенная система выводов и предложений, дают нам 
более ясные представления о состоянии дел в этой отрасли права и об явлениях, которые 
имеют место быть и видоизменяться, так же, как и все, что окружает нас. Такое целостное 
восприятие позволит нам провести исследование научной проблемы в области гражданского 
права, а именно исследование непоименованных договоров, выявление и решение проблем, 
вытекающих из такого рода договорных конструкций, анализ и исследование объектов 
непоименованных договоров, установление квалифицирующих признаков, что в последствии 
позволит нам разграничить конструкции такого рода договоров от таких договоров как 
поименованные и смешанные. Только глубокий, всесторонний и системный анализ даст нам 
возможность проведения модификации, унификации и дифференциации   поименованных, 
смешанных и непоименованных договоров. И только после того как выявим и обоснуем 
квалифицирующие признаки каждой из трех групп договоров, мы сможем понять как 
правильно применять нормы действующего законодательства для регулирования 
возникающих из них отношений. 

Как мы можем предполагать, для правильного и эффективного применения нормы 
закона к конкретной договорной конструкции, необходимо ее правильно квалифицировать, а 
удастся это сделать в том случае, когда правоприменительная квалификация совпадет с 
правотворческой квалификацией. Исходя из этого, главной задачей правоприменительной 
практики будет выяснение того, какие правоотношения по замыслу законодателя должны 
возникнуть из каждой из названных категорий договоров, с тем, чтобы в последствии 
выяснить, к какой договорной конструкции относится тот или иной договор, что даст 
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возможность избежать затруднительных и запутанных ситуаций, которые иногда имеют место  
в реальной жизни. 

Думается, что   рассмотрение данной научной проблемы следует начать с правильного 
определения предмета исследования, целей и задач исследования, что в своем роде и составят 
актуальность темы исследования. Лишь, изучив общественные отношения, связанные с 
заключением непоименованных договоров, порожденные ими обязательства, а также 
судебную практику, мы сможем  разглядеть реальную картину и в дальнейшем избежать 
неправильной квалификации заключаемых гражданско-правовых договоров, а также четко и 
ясно сформулировать определение непоименованного договора, основанное на 
отличительных и квалифицирующих признаках, дабы не смешивать их с поименованными  
или смешанными договорами. 

Итак, целью  исследования является подача обоснованного ответа, почему такого рода 
договоры как непоименованные, следует рассматривать отдельно от поименованных и 
выявить такого рода критерии, по которым можно будет легально,  не нарушая нормы 
гражданского законодательства, применять их на практике, используя при этом комплексный 
и системный анализ исследуемых отношений. 

Начнем с того, что отведение гражданско-правового договора, предусмотренного 
гражданским законодательством, было бы весьма затруднительно, если бы не принцип 
свободы договора, где согласно ч.1 ст. 667 Гражданского Кодекса Республики Молдова 
предусмотрено ,, Договаривающиеся стороны свободны в заключении договоров в пределах 
императивных норм права и в определении их содержания’’ В ч.3 ст.667 ГК РМ сказано: 
”Cтороны могут заключать договоры, не предусмотренные законом(не названные в законе 
договоры),а также договоры, в которых содержатся элементы различных договоров, 
предусмотренных законом(смешанные договоры). 

Как мы можем видеть, гражданское законодательство оставляет открытой возможность 
возникновения новых видов договоров. И это верно, поскольку на практике, правоотношения, 
возникающие между субъектами гражданских правоотношений, эволюционируют и их 
невозможно реализовать в рамках поименованных договоров и тут возникает необходимость 
и потребность в появлении новых гражданско-правовых договоров. 

Заключая договор, субъекты договора преследуют удовлетворение определенных 
материальных или духовных потребностей, определенную выгоду. Они сами вправе решать 
какой договор  и на каких условиях будет заключен. В то же время не стоит забывать, что 
заключая договор, нельзя не брать во внимание, что есть строго установленные рамки и 
пределы правовой культуры и не следует игнорировать и злоупотреблять ими, так как все мы 
живем в одном обществе и должны стремиться к достижению определенного порядка и 
гармонии в нем.Не даром законодатель присмотрел еще такие принципы в гражданском 
праве, как принцип  свободы договора, принцип добросовестности и  принцип 
справедливости. 

Так, в ст.668 ГК РМ сказано” Законно заключенный договор обязует стороны не только 
в отношении того, что они прямо установили, но и в отношении того, что вытекает из его 
существа в соответствии с законом, обычаями или принципом справедливости.”1 Для того, 
чтобы договор соответствовал  пределам договорной свободы, он должен отвечать принципам 
обязательственного права. Пределами свободы договора являются требования 
добросовестности, разумности, справедливости, юридического равенства сторон 
правоотношения и соблюдения при этом публичного порядка и добрых нравов. 

Нарушение пределов и ограничений свободы договора будут являться 
правонарушениями. Таким образом, ограничения свободы договора вводятся путем правовых 

                                                 
1 Гражданский Кодекс Республики Молдова № 1107 – XV от 06.06.2002 Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova № 82-86-66от 26.06.2002 г.Введен в действие с 12.06.2003 
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ограничений (запретов и обязываний) и ограничений конкретных прав.1 Если же не будут 
соблюдены  основные начала и принципы гражданского права, реализуемые в гражданском 
законодательстве и на практике, то это приведет к параличу всей многозвенной системы 
гражданского права, где все звенья связаны между собой.   Нарушая и не соблюдая принципы 
гражданского законодательства, мы втянем  все гражданское общество в хаос. Только 
соблюдая их, субъекты  гражданского права могут удовлетворять свои потребности, 
посредством заключения различного рода договоров, в том числе и непоименованных, 
которые в основе своей должны соответствовать  установленным  принципам и нормам 
гражданского законодательства и моральным устоям общества. 

Итак, следующей важной особенностью, позволяющей раскрыть научную проблему, 
связанную с непоименованными договорами, является выявление и установление 
квалифицирующих признаков таких   договоров, которые позволили бы   нам отличить их от 
других поименованных договоров. Рассмотрение процесса квалификации договоров связано с 
исследованием их квалифицирующих признаков, которые определяют тот или иной договор, 
отличают один тип (вид) договора от других.2 Если заключенный между субъектами 
гражданско-правовой договор не подпадает ни под одну из поименованных конструкций, то 
тогда его можно отнести к непоименованной договорной конструкции. Самыми 
первостепенными признаками, квалифицирующими договор в качестве непоименованного, 
являются момент заключения договора, субъект договора, объект договора. Так, по мнению 
Е.В.Татарской, выявление новых договорных типов возможно и по признаку объекта, если 
объект договора обладает значительной спецификой, которая не позволяет квалифицировать 
такой договор как один из уже существующих договорных типов (видов).3 

Изучением данного вопроса занимались как отечественные ученые-цивилисты, так и 
зарубежные авторы, однако на сегодняшний день нет строго предусмотренных критериев, 
квалификации непоименованных договоров. Для того, чтобы более детально разобрать 
сущность и значение непоименованных договоров, необходимо отграничить ихот  смешанных 
договоров. 

Сама специфика и проблематика смешанных договоров является активной в силу 
многих причин. Как видно на практике, субъектов гражданского права уже не устраивает 
имеющаяся система поименованных договоров, предусмотренных гражданским 
законодательством РМ, возникает уже необходимость в разработке более сложных 
договорных конструкций, содержащих в себе элементы еще и других договоров. Вопрос о 
том, является ли непоименованный договор категорией, независимой от категории 
смешанного договора  или один договор является составной частью  другого, является 
спорным и дискуссионным. Изучив мнения ряда авторов, мы, пожалуй, согласимся с мнением 
А.И.Бычкова, утверждающего о том, что смешанный и непоименованный договор являются 
самостоятельными категориями.4 

Смешанный договор представляет собой, своего рода сложную конструкцию, 
включающую несколько правоотношений, взаимосвязанных между собой. Следует учесть тот 
факт, что смешанный договор состоит из элементов нескольких видов поименованных  
договоров. Д.В.Огородов и М.Ю. Челышев отмечали, что “ упомянутые договоры, 
включающие элементы разных договоров, следует квалифицировать как смешанные, а не как 

                                                 
1 Ахмедов А.Я Непоименованные договоры в гражданском праве России. Саратов 2014г, c.22. 
2 Карапетов А.Г.,Савельев А.И Свобода заключения непоименованных договоров и ее пределы//Вестник 
Высшего Арбитражного Суда РФ 2012№4 c24 
3 4. Татарская Е.В. Непоименованные и смешанные договоры//Рос. юстиция 2007 №4 c. 9. 
4 Бычков А.И Конструкции непоименованного, смешанного и комплексного договоров в гражданском праве 
России//Адвокатская практика 2012№2, c.28. 
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поименованные. Например, договор найма-продажи.1 Смешанные и непоименованные 
договоры отличаются по существенным условиям, которые подлежат обязательному 
согласованию для их заключения.2 В качестве примера можно привести дистрибьюторский 
договор. По данному договору, одна сторона предоставляет другой стороне на определенный 
срок исключительное или преймущественное право реализации производимого 
(поставляемого) товара на определенной территории.3 

По мнению А.Б.Борисовой, под дистрибьюторским договором  понимается соглашение, 
в рамках которого дистрибьютор обязуется приобретать товар у поставщика и осуществлять 
или организовывать его продвижение на определенной территории, а поставщик обязуется не 
поставлять товар для реализации на этой территории.4 

Т.В.Каширина определяет дистрибьюторский договор как соглашение, в рамках 
которого поставщик обязуется предоставить дистрибьютору эксклюзивное право продажи 
товаров на определенной территории, поставлять товар, а дистрибьютор обязуется обеспечить 
гарантируемый минимум продаж, не конкурировать с поставщиком за пределами указанной 
территории и осуществлять мероприятия, направленные на повышение уровня продаж 
товаров поставщика. 

А.И.Бычков придерживается позиции, согласно которой, дистрибьюторский договор 
носит смешанный характер либо охватывается признаками поименованного договорa.5 

По мнению Е. А. Батлера “смешанный договор может быть как поименованным в законе 
или иных правовых актах, так и непоименованным.6 

Общепринятой является позиция, согласно которой поименованные договоры не 
должны квалифицироваться как смешанные, так как имеют специальное регулирование”7. 

Из выше изложенного можно сделать вывод, что смешанный и непоименованные 
договоры являются самостоятельными договорными категориями. Как показывает практика, 
суды пытаются протолкнуть заключаемый непоименованный договор в разряд 
поименованных, подводя  тем самым его под ясно выраженное правовое регулирование. Такая 
позиция весьма понятна и удобна, что позволяет быстро найти ответы на спорные вопросы, не 
имея детального и подробного разъяснения и правового регулирования такого рода договоров. 
Ведь для разрешения споров, где в качестве рассматриваемого договора-непоименованный, 
необходимо затратить намного больше усилий, поэтому суды и не спешат признать  договор в 
качестве непоименованного, что позволит сэкономить на порядок больше времени и усилий, 
ведь куда проще увеличить границы поименованных договорных моделей и втиснуть 
неизвестный и неизученный договор в число поименованных. 

Законодатель должен обратить свое внимание к непоименованным договорам, оставляя 
за ними практическую пользу нововведений в области гражданских договорных конструкций, 
что даст возможность в дальнейшем не втягивать новые договорные модели в пределы 
поименованных договоров. 

 

 

 

                                                 
1 Огородов Д.В, Челышев М.Ю Некоторые дискуссионные вопросы учения о смешенных 
договорах//Правоведение.2007№3, c19. 
2 Диденко А.А Конструкция непоименованного договора в гражданском праве.с.101. 
3 Татарская Е.В Непоименованные и смешанные договоры // Российская юстиция.2007.№4, c.18. 
4 Борисова А.Б Дистрибьюторский договор // Журнал рос.права.2005.№3, c.56. 
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6 Батлер Е.А Непоименованные договоры. М. Экзамен, 2008г, c.19. 
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Summary: The current masculine criminality is characterized by new tendencies, features 

and qualities, which require a special analysis. The reality of the issue is that, at this stage, the crime 
scene at the global level suggests that 80-90% of the criminal activities are committed by men, thus, 
there is a significant difference between the male and female crime rates. In the Republic of 
Moldova, in recent years, there is a tendency to increase the number of crimes committed by men. 
Therefore, as a result of this, within this scientific article have been analyzed the causes, tendencies, 
particularities of male criminality in the Republic of Moldova, the fight with which is of particular 
importance. 
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Pentru a ajunge la ideea de criminalitate masculină, în baza deducției, este cazul să trecem în 
revistă noțiuni elementare precum: actul criminal și criminalitatea. Dacă actul criminal este 
reprezentat de acțiunile și inacțiunile care intră în conflict cu normele de drept penal create pentru a 
proteja importante valori sociale, criminalitatea este cea care îmbracă toate aceste acte sub expresie 
cantitativă, numerică și statistică. Criminalitatea, este un fenomn sociouman, care cuprinde mai multe 
elemente principale și interdependente, care trebuie să se reflecte în sistemul conceptual al științei 
criminologiei. 

Cercetătorul român Valerian Cioclei, menționează, că, criminalitatea desemnează, la modul 
general, ansamblul faptelor penale comise într-un spațiu și într-o perioadă de timp determinate.1 
Conceptul are o expresie cantitativă, reprezentat prin numărul total de crime săvîrșite într-o regiune 
sau țară dată, într-un interval de timp dat (luni, ani)2. Esența criminalității ca fenomen social, în 
opinia criminologului autohton Valeriu Bujor, este exprimată ca un ansamblu a faptelor ilegale care 
neagă valorile sociale acceptate și promovate în societate.3 

Aceasta noțiune poate fi utilizată fie într-un sens general, pentru a desemna totalitatea faptelor 
penale, fie într-un sens mai precis, pentru a desemna anumite categorii de fapte.4 Potrivit lui Emille 
Durkheim, unul din cei mai mari sociologi ai timpului, „criminalitatea face parte din societate la fel 
de normal ca naşterea şi decesul, iar o societate fără crimă ar fi patologic supra-controlată”, astfel că 
„teoretic crima ar putea să dispară cu desăvîrşire numai dacă toţi membrii societăţii ar avea aceleaşi 
valori, dar o asemenea standardizare nu este nici posibilă şi nici de dorit”.5 Durkheim menționa că 
criminalitatea este un fenomen normal și inevitabil, dar numai în cazul cînd nu depășește limita 
stabilită pentru fiecare nivel social.6 Ca fenomen juridic, criminalitatea „cuprinde ansamblul 
comportamentelor umane considerate infracţiuni, încriminate şi sancţionate ca atare, în anumite 
condiţii, în cadrul unui sistem (subsistem) de drept penal, determinat concret geoistoric”.7 

Infracţiunea este un eveniment, iar criminalitatea constituie un fenomen social de masă care 
manifestă o anumită regularitate sau stabilitate a frecvenţelor. Criminalitatea, fiind astfel legată de 
societate, a existat şi va exista întotdeauna, motiv pentru care „este o utopie a ne gândi la stîrpirea 
absolută a criminalităţii, tot ceea ce putem face este ca s-o reducem şi s-o îmblânzim”.8  

Pentru stabilirea măsurilor necesare de reducere şi „îmblînzire” a criminalităţii este foarte 
importantă examinarea factorilor generatori de criminalitate şi a consecinţelor sociale, economice, 
umane, psihologice, etc., care se produc efectiv sau sunt susceptibile a se produce prin comiterea de 
infracţiuni, şi care pot fi măsurate şi evaluate prin mijloace ştiinţifice şi diminuate în raport cu 
strategiile şi resursele alocate. 

Prin criminalitate ca obiect de studiu al criminologiei se înţelege fenomenul social de masă 
care cuprinde totalitatea infracţiunilor săvărşite în decursul întregii evoluţii umane sau numai în 
raport cu anumite civilizaţii, epoci, intervale de timp ori spaţii geografice determinate.9 
Criminalitatea este o totalitate de crime individuale, fiecare crimă în parte, fiind fapta unui om sau a 
mai multor oameni. Orice crimă atrage aplicarea unei pedepse, care este aplicată unei persoane și 
anume făptuitorului. În consecință criminalitatea nu poate fi cercetată în afara oamenilor care au 
cauzat-o, iar lupta împotriva criminalității nu poate fi dusă în afara oamenilor, cărora trebuie să li se 
aplice măsurile preventive dar și represive. Astfel, criminalitatea implică fapte criminale, dar și 

                                                 
1 Cioclei V. Manual de criminologie. Ediția a 6. București: Ed. C.H. Beck, 2016, p.19 
2 Pop O., Neagu Gh. Criminologie generală. Chișinău, 2005, p.25 
3 Бужор В., О сущности преступности. Кишинэу, 1998, p.30 
4 Rotari O. Criminologie. Chișinău, 2011, p.101 
5 Amza T, Criminologie, Tratat de teorie şi politică criminologică, Ed. Lumina Lex, București. 2002, p.420 
6 Bîrgău M., Criminologie (Curs universitar). Ed. a 2-a rev. și compl. Chișinău, 2010, p.52 
7 Moldoveanu N., Criminalitatea economico-financiară, Ed. Global Print, București. 1999, p.13 
8http://tehnopress.ro/webfiles/books_documents/pdf_extras/21_interior_nita%20infractionalitatea.pdf  
9 Ciobanu I., Criminologie. Chișinău, 2011, p.135 
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oamenii, începînd cu săvîrșirea crimelor și terminînd cu aplicarea și executarea pedepselor.1 
Infractorii dau contur și forme deosebite fenomenului criminalității, în sensul că îi influențează 
structura și dinamica ei. 

În criminologie un rol deosebit se atribuie cercetării formelor criminalităţii iar printre formele 
criminalității după gen criminologia identifică criminalitatea masculină. Reieșind din cele 
menționate, prin criminalitate masculină înţelegem totalitatea crimelor săvîrşite în limitele unei 
perioade de timp determinat, într-o arie geografică determinată, de către persoanele de sex masculin. 

Tendința de bază a criminalității masculine în Republica Moldova, se manifestă în creșterea 
rapidă a infracțiunilor comise de bărbați, de orice tip. Bărbații comit diferite infracțiuni,2 indiferent 
de natura lor, indiferent de obiectul lor. Explicația acestei stări de lucruri constă în aceea că bărbatul 
dispune de condiții fizice și sociale, care-i ușurează comiterea unei game mai largi de infracțiuni. Nu 
există o altă limită decît acea impusă de unele infracțiuni care prin natura lor, nu pot fi săvîrșite decît 
de femei (ca de exemplu pruncuciderea (art. 147 CP RM). 

Bărbații au mai multe oportunități de a comite cel puțin anumite tipuri de infracțiuni, sunt mai 
puțin controlați social, au mai multe șanse să posede anumite trăsături temperamentale - cheie și să se 
asocieze cu alte persoane deviante. În plus, toate aceste argumente tind să demonstreze că limita de la 
care provocarea și furia se transformă în agresiune este mult mai înaltă la femei decît la bărbați. 
Astfel, relația dintre furie și infracțiuni, mai ales cele serioase, poate fi descrisă liniar în cazul 
bărbaților și curbiliniu pentru femei.3 

Criminalitatea actuală a bărbaților se caracterizează prin tendinţe, particularităţi şi calităţi noi, 
care necesită o analiză specială. Actualitatea problematicii abordate rezidă în faptul că, la etapa 
actuală, la nivel global situația criminalității sugerează că 80-90% din activitățile criminale sunt 
comise de bărbați.4 Astfel se manifestă o diferență semnificativă dintre rata criminalității masculine 
și a celei feminine. În Republica Moldova, în ultimii ani, se poate observa o tendinţă de creștere a 
numărului de infracţiuni săvîrşite de către bărbați. 

În funcție de interesul cercetării criminologice și de diferite elemente de referință cu care se 
operează, putem distinge diferite forme de criminalitate. Astfel, criminalitatea masculină poate avea 
următoarele forme: 

− Criminalitatea masculină simplă - care include infracţiunile săvîrşite de bărbați izolați, sau 
constituiți în grupuri mici şi spontane; 

− Criminalitatea masculină organizată, cuprinde infracţiunile comise de grupuri de bărbați 
infractori, caracterizate prin organizare temeinică şi un număr relativ mare de persoane, ceea ce 
relevă o periculozitate socială sporită şi reclamă luarea unor măsuri adecvate de prevenire şi 
combatere.  

− Din punct de vedere al aprecierii calitative a criminalităţii distingem: 
− criminalitatea masculină neprofesionistă (ocazională); 
− criminalitatea masculină profesionistă, care şi-a făcut din săvîrşirea infracţiunilor un mod de 

existenţă şi prezintă un grad ridicat de profesionalism, acționînd fie izolat, fie în grupuri, bande sau 
asociaţii organizate. 

După valorile sociale periclitate criminalitatea masculină poate fi clasificată conform 
sistematizării în Codul penal al RM. Formele criminalităţii masculine după gravitate în practica 
criminologiei se clasifică în: criminalitatea masculină gravă; criminalitatea masculină de gravitate 
mijlocie; criminalitatea masculină uşoară. 

                                                 
1 Politic G. Criminologie. Note de curs. Iași, 1996, p.113-114 
2http://www.eurasialegal.info/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=5092:2016-09-01-12-19-
35&amp;catid=153:2012-10-03-10-05-15&amp;Itemid=2  
3 https://documents.tips/documents/criminalitatea-masculina-i-criminalitatea-feminina.html  
4https://ru.scribd.com/document/96902632/Criminalitatea-masculin%C4%83-%C8%99i-criminalitatea 
feminin%C4%83  
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În practica criminologiei un rol deosebit se atribuie cercetării formelor criminalităţii după 
gradul de cunoaştere, descoperire, înregistrare, verificare şi soluţionare juridică: 

− Criminalitatea masculină sesizată – totalitatea crimelor (infracţiunilor) săvîrşite sau pretins 
săvîrşite, care sînt crime sau apar ca şi crime şi care au ajuns la cunoştinţa sau au fost înregistrate la 
organele de drept; 

− Criminalitatea masculină descoperită - totalitatea crimelor în care autorii sînt descoperiți şi 
cunoscuți (ori bănuiți că sînt autori adevărați); 

−  Criminalitatea masculină oferită justiţiei - totalitatea crimelor transmise pentru soluţionare 
în instanţa de judecată; 

− Criminalitatea masculină judecată - totalitatea crimelor care au fost examinate de instanţă şi 
aceasta a pronunţat o hotărîre penala definitivă; 

− Criminalitatea masculină neagră sau ocultă - totalitatea crimelor neînregistrate şi, deci, 
nedescoperite şi nejudecate. Acestea sînt crimele care n-au ajuns la cunoştinţa organelor şi 
autorităţilor competente.   

Ca fenomen de masă, criminalitatea masculină este reflectată și fixată în ansamblul general de 
indici statistici cu privire la criminalitate, care ne dau posibilitatea să-i analizăm, să relevăm calitățile 
specific, inclusiv cele noi. Datorită acestei însușiri, poate fi studiată starea, structura, dinamica, 
tendințele și alți parametri importanți ai criminalității masculine. 

Starea criminalităţii masculine este în mare măsură indicatorul sănătăţii morale a societăţii, a 
spiritualităţii sale şi a atitudinii faţă de valorile morale esențiale. Criminalitatea masculină e legată 
strîns de criminalitatea generală şi, în special, de acea a minorilor. Totodată, are particularităţi 
distincte determinate de caracteristicile social-psihologice şi biologice ale bărbaților.  

Criminalitatea reprezintă un fenomen social-juridic negativ cu caracter de masă, variabil din 
punct de vedere istoric, care este constituit din totalitatea infracţiunilor comise pe un anumit teritoriu, 
într-o perioadă determinată de timp, ce se caracterizează prin indicatori cantitativi (nivelul, dinamica) 
şi calitativi (structura, caracterul).1 

Criminologii Valeriu Bujor și Octavian Bejan menționează că criminalitatea poate fi definită, 
sub aspect cantitativ, ca o totalitate de crime, criminali, victime și prejudicii cauzate de crimele 
săvîrșite într-o perioadă, pe un anumit teritoriu2. Studierea criminalităţii, inclusiv a celei masculine, 
este imposibilă fără analiza datelor statistice care constituie baza cercetărilor ştiinţifice, determină 
însemnătatea lor practică şi exclude teoretizarea goală ruptă de la viaţă şi necesităţi. Astfel, conform 
datelor statistice numărul bărbaților care au săvîrșit infracțiuni în RM este: 17967 de bărbați (în anul 
2000); 14835 de bărbați (în anul 2001); 16498 de bărbați (în anul 2002); 14653 de bărbați (în anul 
2003); 16022 de bărbați (în anul 2004); 15779 de bărbați (în anul 2005); 15122 de bărbați (în anul 
2006); 13431 de bărbați (în anul 2007); 11104 de bărbați (în anul 2008); 12406 de bărbați (în anul 
2009); 14826 de bărbați (în anul 2010).3 

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, ponderea criminalilor-
bărbați a variat între 86-89 %, în timp ce ponderea criminalilor-femei a variat între 11-14 %, 
proporția medie a acestor contingente fiind de 88% și respectiv 12%, în perioada 2000-2010. În 
Uniunea Sovetică, în perioada 1986-1990, criminalitatea masculină constituia în medie 82% .4 

Conform informaţiei Ministerului Afacerilor Interne în anul 2014, pe teritoriul Republicii 
Moldova au fost înregistrate 41,8 mii infracţiuni, ceea ce a constituit o creştere de 9,5% comparativ 
cu anul 2013, iar faţă de anul 2010 nivelul infracţionalităţii a crescut de 1,3 ori. Rata infracţionalităţii 
a constituit 117 infracţiuni la 10 mii locuitori, faţă de 94 infracţiuni în anul 2010. În anul 2014 au fost 

                                                 
1 Larii Iu. Criminologie. Chișinău: Tipografia „Elena V.I.”, 2004, p.12 
2 Bujor V., Bejan O. Elemente de statistica criminologică: ( material didactic). Chișinău, 2014, p.29 
3 Bejan O., Bujor V., Botnaru Gh. Analiza criminologică a influenței proceselor demografice actuale asupra 
criminalității din Republica Moldova. Chișinău, 2012, p.30 
4 Преступность и правонарушения в СССР. 1990: статистический сборник. Москва, 1990, p.15 
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relevate 17,7 mii persoane care au comis infracţiuni sau cu 1,6 mii persoane mai mult comparativ cu 
anul 2013 (+10,3%). La 100 mii locuitori au revinit în medie 497 infractori, faţă de 450 înregistraţi în 
anul 2013. 

Fenomenul de infracţionalitate era dominat de bărbaţi, femeile constituind o cotă foarte mică în 
rîndurile persoanelor care au comis infracţiuni (8,2%). La 100 mii femei au revinit în medie 78 femei 
care au comis infracţiuni, iar în cazul bărbaţilor acest indicator constituia 947 persoane, o tendinţă în 
creştere comparativ cu anul 2013 pentru ambele sexe. Totodată, femeile mai des erau implicate în 
săvîrşirea infracţiunilor grave: din total infracţiuni săvîrşite de femei - 21,3% erau infracţiunile 
excepţional de grave, deosebit de grave şi grave, comparativ cu 15,4% în cazul bărbaţilor. 

Ponderea bărbaţilor care în momentul săvîrşirii infracţiunii erau în stare de ebrietate în totalul 
bărbaţilor constituia 17,9%, comparativ cu 3,3% în cazul femeilor, iar 3,3% din bărbaţii infractori au 
antecedente penale, comparativ cu 1,5% în cazul femeilor.1 Conform informaţiei Ministerului 
Afacerilor Interne în anul 2015, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 39,8 mii 
infracţiuni, înregistrînd o scădere de 4,8% faţă de anul 2014, iar comparativ cu anul 2011 nivelul 
infracţionalităţii a crescut cu 13%. Rata infracţionalităţii constituia 111 infracţiuni la 10 mii locuitori, 
faţă de 99 infracţiuni în anul 2011. În anul 2015 au fost relevate 17,2 mii persoane care au comis 
infracţiuni, cu o uşoară tendinţă de scădere comparativ cu anul 2014 de 0,5 mii. Rata persoanelor 
care au comis infracţiuni a înregistrat o valoare medie de 483 infractori la 100 mii populaţie, faţă de 
497 infractori în anul 2014. Cel mai înalt nivel al criminalităţii era relevat în rîndul bărbaţilor, 
femeile constituind o cotă foarte mică în numărul persoanelor care au comis infracţiuni (7,7%). 
Bărbaţii erau implicaţi mai mult în săvîrşirea infracţiunilor grave. La 100 mii femei reveneau în 
medie 72 femei care au comis infracţiuni, iar în cazul bărbaţilor acest indicator constituia 926 
persoane.2 

Analizînd datele statistice privind situaţia infracţionalităţii în Republica Moldova în anul 2016, 
s-a observat că numărul persoanelor care au comis infracţiuni era în creştere, iar cei mai mulți 
infractori erau bărbați. Conform informaţiei Ministerului Afacerilor Interne în anul 2016, pe teritoriul 
republicii au fost înregistrate 41,9 mii infracţiuni, înregistrînd o creştere de 5,4% faţă de anul 2015, 
iar comparativ cu anul 2012 nivelul infracţionalităţii a crescut cu 14,5%. Rata infracţionalităţii 
constituia 118 infracţiuni la 10 mii locuitori comparativ cu 103 infracţiuni în anul 2012. Cea mai 
mare rată a infracţionalităţii rămînea a fi înregistrată în localităţile urbane şi mai cu seamă în mun. 
Chişinău - 182 infracţiuni la 10 mii locuitori şi mun. Bălţi - 128 infracţiuni la 10 mii locuitori. Circa 
35% din total infracţiuni au loc în mun. Chişinău, nivelul infracţionalităţii depăşea nivelul mediu pe 
ţară de 1,5 ori. 

Circa 20% din infracţiunile înregistrate erau excepţional de grave, deosebit de grave şi grave, 
inclusiv 3,3% reveneau infracţiunilor excepţional de grave şi deosebit de grave, iar 16,6% reveneau 
celor grave. În ultimii 5 ani s-a înregistrat o creştere a infracţiunilor mai puţin grave (+16%) şi a 
celor uşoare (+25%). La 10 mii locuitori, în medie revenea 23,5 infracţiuni grave, cele mai multe 
infracţiuni fiind înregistrate în mun. Chişinău (39 cazuri la 10 mii locuitori). 

În anul 2016 au fost relevate 17,6 mii persoane care au comis infracţiuni, în creştere cu 2,4% 
comparativ cu anul 2015. Rata persoanelor care au comis infracţiuni a înregistrat o valoare medie de 
495 infractori la 100 mii populaţie, faţă de 483 infractori în anul 2015.  

La 10 mii copii în vîrstă de pînă la 18 ani revenea în medie 19 infractori. Cel mai înalt nivel al 
infracţionalităţii era înregistrat în rîndul bărbaţilor, femeile constituind o cotă mai mică în numărul 
persoanelor care au comis infracţiuni (7,5%). Femeile erau implicate în comiterea infracţiunilor 
grave în proporţie de 20,2% din totalul femeilor comparativ cu 15,9% din bărbaţi. La 100 mii femei 
revenea în medie 71 femei care au comis infracţiuni, iar în cazul bărbaţilor acest indicator constituia 

                                                 
1 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&id=4663&idc=168  
2 http://www.statistica.md/libview.php?l=ro&idc=168&id=5098  
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951 persoane. Bărbaţii erau implicaţi mai mult în săvîrşirea infracţiunilor în domeniul transporturilor, 
huliganism şi violenţă în familie. 

Astfel, cel mai frecvent comiteau infracţiuni femeile în vîrstă de 30 şi mai mulţi ani (55,0%) şi 
cele în vîrstă de 18-24 ani (20,1%), iar în cazul bărbaţilor acest indicator constituia 45,1% şi 24,9%. 
Circa 9,6 la sută din bărbaţi şi 2,4 la sută din femei în vîrstă de 30 ani şi peste au fost în stare de 
ebrietate în momentul săvîrşirii infracţiunii, cel mai frecvent aceştia au comis infracţiuni în domeniul 
transportului. În medie în fiecare zi circa 27 persoane erau condamnate, inclusiv 25 bărbaţi. Numărul 
persoanelor condamnate în anul 2016 a constituit circa 10 mii persoane, ceea ce înseamnă că în 
fiecare zi 27 persoane erau condamnate. Comparativ cu anul 2015 numărul lor s-a redus cu 14,1%. 
La 100 mii locuitori în medie revenea 283 condamnaţi, cu 36 condamnaţi mai mult comparativ cu 
anul 2012. Femeile deţineau o cotă de 6,3% în numărul total de condamnaţi, iar la 100 mii femei 
revinea în medie 35 femei condamnate comparativ cu 550 bărbaţi condamnaţi la 100 mii bărbați.1 

Conform informaţiei Ministerului Afacerilor Interne în anul 2017, pe teritoriul Republicii 
Moldova au fost înregistrate 35,6 mii infracţiuni, înregistrînd o scădere de 15,0% faţă de anul 2016, 
iar comparativ cu anul 2013 nivelul infracţionalităţii a scăzut cu 6,8%. Rata infracţionalităţii 
constituia 100 infracţiuni la 10 mii locuitori comparativ cu 107 infracţiuni în anul 2013. 

Cea mai mare rată a infracţionalităţii rămînea a fi înregistrată în localităţile urbane şi mai cu 
seamă în mun. Chişinău - 136 infracţiuni la 10 mii locuitori şi mun. Bălţi - 115 infracţiuni la 10 mii 
locuitori. Fiecare a treia infracțiune (31% din total infracţiuni) a avut loc în mun. Chişinău, rata 
infracţionalităţii depăşind nivelul mediu pe ţară de 1,4 ori. 

În anul 2017 au fost relevate 15,7 mii persoane care au comis infracţiuni, în scădere cu 10,4% 
comparativ cu anul 2016. Rata persoanelor care au comis infracţiuni a înregistrat o valoare medie de 
443 infractori la 100 mii populaţie, faţă de 495 infractori în anul 2016. La 100 mii copii în vîrstă de 
pînă la 18 ani revinea în medie 203 infractori. 

Cel mai înalt nivel al infracţionalităţii era înregistrat în rîndul bărbaţilor, femeile constituind 
o cotă mai mică în numărul persoanelor care au comis infracţiuni (8,0%). Femeile erau implicate în 
comiterea infracţiunilor grave în proporţie de 20,2% din totalul femeilor, comparativ cu 17,1% din 
bărbaţi. La 100 mii femei revenea în medie 68 femei care au comis infracţiuni, iar în cazul bărbaţilor 
acest indicator constituia 848 persoane. Bărbaţii erau implicaţi mai mult în săvîrşirea infracţiunilor în 
domeniul transporturilor, huliganism, iar femeile în săvîrşirea furturilor, escrocheriilor şi 
infracțiunilor legate cu droguri. 

Astfel, cel mai frecvent comiteau infracţiuni femeile în vîrstă de 30 şi mai mulţi ani (55,7%) 
şi cele în vîrstă de 18-24 ani (21,3%), iar în cazul bărbaţilor acest indicator constituia 48,3% şi 
25,7%. Circa 27,8% din bărbaţi şi 5,1% din femei în vîrstă de 30 ani şi peste au fost în stare de 
ebrietate în momentul săvîrşirii infracţiunii, cel mai frecvent aceştia au comis infracţiuni în domeniul 
transportului. În medie în fiecare zi circa 29 persoane erau condamnate, inclusiv 27 bărbaţi. Numărul 
persoanelor condamnate în anul 2017 a constituit 10,5 mii persoane, ceea ce înseamnă că în fiecare zi 
29 persoane erau condamnate. Comparativ cu anul 2016 numărul lor s-a majorat cu 4,2% .2 

Conform datelor statistice a Departamentului Instituțiilor Penitenciare privind numărul 
condamnaților deținuți în penitenciare la 01 aprilie 2018 din 6245 de persone condamnate sunt 5782 
bărbați .3 

Pentru structura criminalităţii masculine este caracteristică predominarea infracţiunilor contra 
patrimoniului. Criminalitatea violentă, fiind una din componentele structurale ale criminalităţii 
masculine, se menţine pe parcursul mai multor ani la o cotă ridicată în condiţiile instabilităţii 
economice, a condiţiilor de viaţă şi a conflictelor din familie. O tendinţă nefavorabilă care 
mărturiseşte despre o decădere a moravurilor şi devalorizării valorilor spirituale în societatea 

                                                 
1 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5550  
2 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5926 
3 https://drive.google.com/file/d/1F3bylp5QHn9ZL6DSFUoAxAsJTMVt6V7h/view 
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modernă o prezintă creşterea numărului bărbaților ce săvârşesc infracţiuni contra familiei şi 
minorilor. 

Dinamica criminalităţii reprezintă ritmurile modificărilor cantitative şi calitative ale 
criminalităţii în rândul bărbaților. La studierea criminalităţii în dinamică se evidenţiază atât ritmurile 
creşterii, cât şi cazurile diminuării criminalităţii. Criminalitatea nu a fost niciodată o măsură 
constantă, indicatorii ei permanent se modifică. Prin intervalul de timp de obicei se subînţelege un 
an. Criminalitatea poate fi urmărită şi pe o perioadă mai îndelungată (cinci, zece, douăzeci de ani 
etc.). 

Putem observa că în ansamblu, se atestă o tendinţă stabilă de creştere a criminalităţii 
masculine. O cotă constantă a criminalităţii masculine o ocupă infracţiunile grave, deosebit de grave 
și excepțional de grave. Astfel, în structura actualei criminalităţi masculine persistă infracţiunile cu 
elemente de agresiune fizică.1 Cruzimea şi metodele violente de soluţionare a conflictelor şi 
pregătirea actelor infracţionale au devenit semne caracteristice ale infractorului modern. Infracţiunile 
violent-acaparatoare (omoruri în scop acaparator, jafuri, atacuri tîlhăreşti) sînt caracteristice 
bărbaților infractori. Nivelul criminalităţii în rândul bărbaților rămâne a fi mult mai înalt faţă de 
nivelul criminalităţii în rândul femeilor. 

 Studiul crimei, ca act individual, ridică o serie de probleme între care cea mai importantă 
vizează cauzele care determină săvîrșirea faptelor antisociale.2 După cum consemnează, pe bună 
dreptate cercetătorul Igor Ciobanu, printre caracterele sau trăsăturile specifice ale criminalităţii, 
alături de caracterul social de masă, caracterul de fenomen uman complex (biologic, psihologic şi 
social), caracterul istorico-evolutiv, caracterul dăunător, nociv, antisocial şi periculos, caracterul 
variat (diversitatea crimelor, varietatea acestora în legea penală), se enumeră şi caracterul condiţional 
(cauzal).3 

În criminologie, prin cauzele infracţiunii concrete se subînţeleg acele fenomene şi procese 
care generează viziunile antisociale ale persoanei şi acţiunea (inacţiunea) ei criminală, iar prin 
condiţiile ce contribuie la săvîrşirea infracţiunii concrete - circumstanţele care au înlesnit apariţia 
intenţiei criminale, săvîrşirea actului criminal şi obţinerea rezultatului scontat. Noţiunea generală a 
acestor cauze şi condiţii se referă şi la infracţiunile săvîrşite de bărbați. Între cauze şi condiţii există о 
interacţiune reciprocă, a cărei prezenţă permite utilizarea noţiunii generalizatoare, determinante 
criminogene, noţiune ce cuprinde ambele fenomene cercetate. Condiţiile nu pot da naştere 
criminalităţii şi crimei, iar fără existenţa lor cauza nu poate nici să se formeze şi nici să se realizeze. 

La circumstanţele care contribuie la apariţia orientărilor antisociale la persoană pot fi 
atribuite: eşecul educaţiei în familie, neajunsurile educaţiei copiilor în şcoală, lacunele în lucrul 
educativ în colectivele de muncă şi studenţeşti, ambianţa nefavorabilă la locul de trai, lipsa influenţei 
benefice din partea colectivului de muncă etc. Prezenţa orientării antisociale în conştiinţa persoanei 
nu determină în mod fatal săvîrşirea de către ea a infracţiunii, deoarece orientarea, inclusiv negativă, 
preceda activitatea conştientă a omului. Orientările antisociale individualiste, egoiste şi de alt ordin 
stau la baza săvîrşirii majorităţii covîrşitoare a infracţiunilor, inclusiv a celor comise de bărbați. Cu 
cît mai stabilă este orientarea respectivă, cu atît mai mare este probabilitatea săvîrşirii de către 
purtatorul ei a infracţiunii. 

În criminologie, deosebim următoarele tipuri de cauze: cauze generale, care se referă la 
cauzele mai multor feluri de crime; cauzele legate de persoana criminalului; cauzele referitoare la 
mediu; cauzele obiective care ar fi legate de aspecte materiale, cum ar fi: sărăcia; lipsuri materiale; 
cauzele subiective, care se referă la aspectele psihice ale infractorului: temperamentul; caracterul; 
cauzele principale care au un rol determinant în comiterea actului infracţional; cauze secundare, care 

                                                 
1 http://dorianfurtuna.com/instincte/agresivitatea-masculina-de-ce-barbatii-sunt-mai-violenti  
2 Pop O., Neagu Gh. Criminologie generală. Chișinău, 2005, p.33 
3 Ciobanu I., Criminologie, Vol.II. Chişinău, Cardidact-Reclama, 2004, p. 31-32 
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au un rol mai redus în comiterea crimei; cauze determinante, care joacă un rol hotărîtor în comiterea 
unei crime, spre exemplu, dorinţa de răzbunare; cauze declanşatoare, care provoacă trecerea la act, 
spre exemplu, o ceartă sau conflict; cauzele ereditare care aparţin elementelor dobîndite prin naştere; 
cauzele de dezvoltare care se referă la condiţiile de dezvoltare a criminalului la influenţe negative din 
partea unor persoane cu care criminalul s-a aflat în contact; cauze speciale, care se referă la un singur 
sector (domeniu); cauze parţiale, care privesc un segment dintr-un lanţ de cauze.1 

Încă Thomas Morus, în lucrarea sa “Utopia”, menționa că dacă rămîn neschimbate cauzele ce 
determină criminalitatea, neschimbate vor rămîne și consecințele provocate de aceste cauze. Sînt 
lipsite de effect chiar și cele mai dure sancțiuni, dacă nu va fi îmbunătățită starea economic a 
societății sau dacă nu vor fi luate alte măsuri pentru lichidarea cauzelor fenomenului criminalității.2 

În ce privește criminalitatea masculină, vom exemplifica o serie de cauze ale acestei forme de 
criminalitate: 

- cauzele subiective, care se referă la aspectele psihice ale infractorului: temperamentul; 
caracterul; 

  În legătură cu cauza criminalității masculine, este necesar de menționa că pe bărbatul în raport 
cu femeia îl diferențiază direct tipul de temperament și caracterul. Astfel, diferenţa între caracterele 
psihologice ale sexelor, este relevantă nemijlocit și în domeniul criminalității, căci aceasta nu este un 
fenomen impersonal, ci este o formă de materializare a conduitei fiinţelor umane. Este cert stabilit 
faptul că pe plan psihologic între bărbat şi femeie există deosebiri esenţiale, deosebiri care deseori se 
materializează în ideea inegalităţilor dintre sexe. 

Deosebirile psihice între bărbat şi femeie uneori pot fi apreciate chiar ca mai esenţiale, decît 
cele fizice. Astfel, la femeie prevalează capacităţile, însuşirile, calităţile sufleteşti, iar la bărbat 
capacităţile, facultăţile intelectuale. La femeie predomină sentimentul, la bărbat raţiunea. Femeia este 
mai sensibilă, mai impresionabilă, mai sentimentală, mai capricioasă, mai pasionată decît bărbatul. 
Bărbatul este volitiv, femeia este afectivă. Bărbatul are o capacitatea mai mare de reflecţie, de logică, 
de creaţie, de abstracţie, de aprofundare. Femeia, pe de altă parte, are o capacitate mai mare de 
intuiţie, de observaţie, de recepţie etc.  

Virtuţiile şi viciile masculine esenţiale sunt: logica, curajul, sângele “rece”, ambiţia, orgoliul, 
toleranţa, reflexiunea, pasivitatea, indiferenţa etc. Din punct de vedere psihologic, femeile sunt, prin 
natură, mai conservative în toate aspectele ce afectează ordinea socială, fiindu-le mai ușor să accepte 
orânduire socială.  

Instinctele puternice cum ar fi furia, lăcomia, încrederea în sine și sexul, se asociază bărbatului, 
și, pe de altă parte, instinctele slabe sau astenice, precum sensibilitatea, docilitatea, durerea și frica, 
guvernează personalitatea femeii. Femeile sunt mai predispuse la depresie, decât la mânie, că bărbații 
sunt cei care se aprind și devin ostili. În cazul bărbaților frustrarea și, mai ales, furia scad inhibițiile și 
provoacă o dorință de acțiune, de retorsiune, de revanșă. Chiar dacă bărbații și femeile ar reacționa la 
fel în aceleași condiții tensionate, tot ar fi mai probabil ca bărbații să comită o infracțiune, mai ales 
una gravă. 

Deseori infractorii bărbații își exprime furia agresând pe ceilalți, întrucât ar fi în acord cu 
masculinitatea sa. Bărbații au tendința să se adune în grupuri mari, organizate ierarhic, caracterizate 
prin interacțiuni fizice și competitive. Ei ar trăi într-un context în care excesul, abuzul, abaterea de la 
norme ar fi susținute în mod constant de către grup prin încurajarea încălcărilor de reguli. Conflictul 
între bărbați este deschis și fizic (exemplu, bătaie), pe când între femei este de obicei indirect 
(exemplu, vorbitul pe la spate). În plus, grupurile de bărbați au tendința de a-și asuma riscuri și de a 
sfida autoritatea. Astfel, femeile sunt mai puțin înclinate să adopte un comportament deviant întrucât 
nu li se oferă modele sau sprijin pentru așa ceva.3 

                                                 
1 Ciobanu I., Criminologie. Chișinău, 2011, p. 101 
2 Larii Iu. Criminologie. Chișinău: Tipografia „Elena V.I.”, 2004, p.26 
3https://documents.tips/documents/criminalitatea-masculina-i-criminalitatea-feminina.html  
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Este important de menționat că anume diferența de ordin psihologic, temperamental, dintre 
bărbat și femeie, nu duce doar la fregvența mai ridicată a comiterii infracțiunilor de către bărbați 
decât de către femei dar și la fregvența ridicată de comitere a infracțiunilor de către bărbați anume în 
raport cu femeile, deseori manifestate în familie prin violența în familie. 

La fel, printre cauzele cu caracter psihologic, întîlnim și agresivitatea criminalului de gen 
masculin determinată de condiţiile externe.  

Rațiunea admiterii unei asemenea cauze a criminalității masculine rezidă în faptul că deseori 
frustrarea produce supărare, o stare de pregătire emoţională pentru a agresa, iar bărbații, cum am 
menționat mai sus sunt predispuși la acțiuni de agresiune într-o măsură mult mai însemnată decât 
femeile, fapt care se datorează temperamentului bărbaților. 

Prin urmare reiterăm în această ordine de idei importanța determinatelor de ordin psihologic al 
criminalului de gen masculin, or, independent de ceilalți factori de influiență externă sau internă, 
folosirea violenţei până la urmă presupune o alegere. 

- Cauzele obiective care ar fi legate de aspecte materiale, cum ar fi: sărăcia; lipsuri materiale. 
Sărăcia şi bogăţia îşi au criminalitatea lor specifică, întrucît săracii comit mai ales crime contra 

patrimoniului, iar bogaţii – contra bunelor moravuri şi a personalităţii. Sărăcia, la limitele sale, îi 
poate determina pe unii indivizi la comiterea de infracţiuni, adăugînd şi dorinţa de îmbogăţire sau de 
trai mai bun, care la rîndul ei împinge spre delincvenţă un mare număr de persoane.1 Autoritatea 
părintelui – şomer se diminuează considerabil. Inversarea rolurilor familiale poate produce stări de 
confuzie, de dezechilibru interior, alcoolism, dorinţa de revanşă împotriva societăţii. 

Sărăcia poate fi apreciată cu siguranță în calitate de cauză obiectivă a criminalității masculine, 
legată de aspecte materiale, or, în acest sens pot fi invocate următoarele determinate: dominanţa 
materială a femeii în cămin, imposibilitatea bărbatului de a-şi câştiga existenţa pe căi legale, 
imposibilitatea încadrării în cîmpul muncii pentru obţinerea unui venit licit, satisfăcător şi constant, 
disproporţia între dorinţe şi posibilităţile de ale satisface din motivul lipsei de capital și a 
imposibilității sau nedorinței acumulării acestuia pe cale legală etc. 

-  Cauzele ereditare care aparţin elementelor dobîndite prin naştere. Cauza dată a 
criminalității masculine trebuie abordată prin prisma teoriei cromozomului crimei. 

În anii 60-70, orientarea genetică cunoaşte o realizare surprinzătoare, aceasta bazându-se pe 
studiile efectuate în închisori, pe bărbaţi deţinuţi, descoperindu-se că o posibilă cauză a 
comportamentului criminal ar putea-o constitui o anumită anomalie cromozomială.2  

- Cauzele de dezvoltare care se referă la condiţiile de dezvoltare a criminalului la influenţe 
negative din partea unor persoane cu care criminalul s-a aflat în contact. 

- Cu titlu de cauză a criminalității masculine putem invoca și cele de natură biochimică ce 
acordă un rol deosebit mediatorilor cerebrali în geneza agresivității. Cauzele endocrinologice 
presupun rolul accentuat al unor hormoni în înclinația spre infracțiune, mai ales sexuale, nivelul 
testosteronului, hormon sexual masculin, fiind crescut la cei ce săvârșesc infracțiuni de viol. Atât 
mediatorii cerebrali cât și hormonii pot genera dezechilibre între diferite structuri cerebrale și anume 
între creierul instinctual, creierul mamifer (emoțional-afectiv) și creierul uman (rațional și 
anticipativ). 

Cu titlu de generalizare a prezentului comportament, putem afirma că în raport cu 
criminalitatea masculină, sunt incidente toate categoriile de cauze ale comportamentului criminal, 
însă cu o anumită diferență de grad, totuși în opinia personală, comiterea infracțiunii sau reținerea de 
la aceasta depinde de un important aspect psihologic al conțiinței și voinței persoanei, a bărbatlui, or 
în dependență de puterea conștiinței sau voinței acestuia, el va putea opune rezistă oricăror factori 

                                                                                                                                                             
 
1 Nistoreanu Gh., Păun C., Criminologie. Bucureşti, 1995, p. 184-185 
2 Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н., Генетика. Поведение. Ответственность. Москва, 1982, p.134 
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determinanți la infracțiune, căci până la urmă, faptul recurgerii la comiterea infracțiunii presupune o 
alegere, un proces psihologic determinant, un punct de neîntoarcere. 

Exodul către lumea orașelor, în căutarea unei vieți mai bune și mai ușoare sfîrșește uneori în 
fărădelegea bărbaților. Lipsa unui loc de muncă, lipsa unei educații adecvate, distrugerea celulei 
familiale sau diverse probleme personale pot împinge bărbatul spre comiterea infracțiunii. Lumea 
interlopă, cu strălucirea ei înșelatoare, automobile luxoase, sfidarea autorităților și a legilor, 
constituie un exemplu. 

La etapa actuală există mai multe contradicţii obiective între necesităţile materiale ale 
cetăţenilor şi posibilitatea statului în satisfacerea acestora. În Republica Moldova, persistă nivelul 
înalt al şomajului, inflaţiei, divizarea societăţii în bogaţi şi săraci, necorespunderea condiţiilor de 
viaţă a unei părţi considerabile a populaţiei cu strictul necesar de supravieţuire, obţinerea de venituri 
înalte din activităţi criminale. Drept cauză generală poate fi considerată contradicţia dintre 
necesităţile reale (materiale şi spirituale) ale oamenilor şi posibilităţile lor limitate de către sistemul 
existent. Persoanele fără loc permanent de muncă şi alte surse de venit sunt excluse din importante 
sfere sociale, condiţionate în mare parte de posesia anumitor sume băneşti. Odată exclus din cadrul 
acestor relaţii sociale, individul este în imposibilitatea de a-şi mai satisface careva din necesităţile 
sale prin mijloace legale, fapt care de multe ori îl determină la comiterea infracţiunilor şi a altor 
încălcări de lege.  

O altă cauză care influenţează genul respectiv de criminalitate este divizarea societăţii în bogaţi 
şi săraci, conform principiului stratificării materiale. În atare condiţii de frustraţie a oamenilor s-a 
ajuns la diferenţierea îngrozitoare a populaţiei. Bogaţii tind ca o parte din venituri destinate 
necesităţilor sociale să fie cheltuite pentru comodităţile personale (industria petrecerii timpului liber), 
iar săracii sunt cointeresaţi ca aceste cheltuieli să fie alocate pentru satisfacerea minimului lor 
necesar de existenţă. În asemenea cazuri are loc deformarea conştiinţei morale a unui grup mare de 
oameni. În căzul atentatelor asupra proprietăţii, bărbații, de regulă, se îndreptăţesc prin faptul că „toţi 
procedează astfel" şi „toţi vor să trăiască bine". În cazul furturilor şi escrocheriilor, domină nedorinţa 
de a munci, traiul neorganizat şi viaţa sexuală dezordonată. 

Unul din factorii criminogeni sînt, de asemenea, conflictele în familie. Creşterea numărului 
familiilor conflictuale e determinat de implicarea bărbaților în producţia socială. Pe de o parte e 
vorba de valul emancipaţional, pe de altă parte e necesitatea de a întreţine familia, sarcina care revine 
în majoritatea cazurilor bărbaților. Conflictele, de regulă, au loc pe fonul unui comportament 
autodistrugător (alcoolism, narcotizare etc.) al unui sau al ambilor soţi, iar uneori chiar şi al copiilor. 
S-au îndesit cazurile de neînţelegere şi ostilitate între tata şi copii, care ajung la bătăi şi torturi, 
refuzul de a alimenta copiii, alungarea de acasă sau chiar omor.  

Asemenea fenomene negative din societatea noastră sînt determinate de creşterea continuă a 
conflictualităţii şi agresivităţii în societate în general, a lipsei spiritualităţii şi de o divizare materială 
radicală a oamenilor. Drept efect, sporeşte numărul bărbaților ce constituie aşa-numitul tip psihologic 
„continuu", fiind vorba de persoane ce sînt permanent iritate şi predispuse spre conflict, au o 
atitudine negativă faţă de toţi care le înconjoară, fiind lipsite de respect şi milă. Din păcate, cei mai 
apropiaţi pentru asemenea bărbați sînt soţia, copiii, părinţii. 

Unii bărbați cu reacţii isterice accentuate îşi consideră soţia (sau – amanta) drept proprietate. 
Adulterul acestora le tentează să se răzbune prin metode criminale. Totuşi, majoritatea se abţin de la 
asemenea acţiuni în virtutea educaţiei sau fricii pentru răspundere.  

Printre alte sindromuri ce pot determina comiterea de infracţiune putem indica  „Sindromul 
Miunhauzen" se întîlneşte atît la bărbaţi, cît şi la femei, fiind vorba de persoane care fac orice pentru 
a atrage atenţia tuturor pentru a fi în epicentrul evenimentelor, pe care le poate provoca singur 
încălcînd limitele legii.1 

                                                 
1 Bîrgău M., Criminologie (Curs universitar). Ed. a 2-a rev. și compl. Chișinău, 2010, p.340 
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Următorul factor pe care putem menționa este cel care face trimitere la stereotipurile de gen. În 
multe societăți se creează o puternică discrepanță între imaginea femeii și cea a bărbatului. Mai 
exact, puterea, succesul și afirmarea în viața publică aparțin bărbatului, iar locul firesc al femeii este 
în familie. În timp ce bărbații apar în ipostaze de tipul: lucrează, construiesc, repară, conduc, 
dirijează, femeile apar în ipostaze precum: culeg flori, au grijă de gospodărie, tricotează. Prin urmare, 
aceste stereotipuri prezentate în frageda vârstă conduc la o percepție greșită a copiilor în ceea ce 
privește raporturile bărbat-femeie. 

Ultima, dar nu cea din urmă, este o cauză desprinsă din realitatea obiectivă care duce la apariția 
criminalității masculine, și anume violența împotriva femeilor. În Europa mor sau sunt rănite grav 
mai multe femei prin violență domestică decât totalul victimelor cancerului sau accidentelor rutiere. 
Cele mai multe violențe au loc în Asia, unde bărbații cred că a pălmui femeile este un lucru normal. 
În India, peste 7000 de femei sunt omorâte pe conflicte legate de zestre.1 

Factorul determinant al comportamentului delincvent la bărbați este situaţia de maltratare din 
copilărie. Încă profesorul columbian David Abrahamsen afirma că explicația conduitei umane trebuie 
căutată în conflictele biosexuale, cu care omul se lovește de timpuriu, în copilărie. Tocmai în 
condițiile familiale vede David Abrahamsen cauza principală care generează criminalitatea. El scria 
că a constatat că raporturile afective dintre părinți și copii influențează dezvoltarea caracterului mai 
mult decît situația economică sau socială a familiei, iar situația tensionată din familie dă naștere 
infractorilor.2 Studiile asupra bărbaților adulți au demonstrat că abuzul din copilărie este asociat mai 
tîrziu cu probleme psihologice, ca depresia, anxietate, abuz de droguri etc. Efectele de lungă durată 
includ o serie de dificultăţi interpersonale, sentimentul de izolare, nivelul scăzut de autoapreciere, 
neîncrederea, victimizarea repetată.3 

Generalizînd cele expuse şi totalizînd factorii menţionaţi, evidenţiem urmatoarele determinante 
ale criminalităţii masculine: criza în domeniile economic şi social-politic, şomajul, scăderea nivelului 
de trai, birocratizarea continuă a organelor administraţiei publice, inexistenţa posibilităţii antrenării 
cetaţenilor, îndeosebi a băieților, în activitatea social utilă, sport, cultură etc.; influenţa negativă a 
anturajului antisocial; scăderea rolului şi a importanţei organelor abilitate în controlul social, a valorii 
şi respectului faţă de organele de ocrotire a normelor de drept, organele de justiţie şi sistemul 
organelor execuţional-penale, creşterea nivelului corupţiei în rîndul acestora, scăderea nivelului 
profesional al colaboratorilor din cauza exodului lor în organizaţiile particulare, supraîncărcarea 
penitenciarelor (de ex. conform datelor Departamentului Instituțiilor Penitenciare la 01.10.2017 în 
Penitenciarul nr.13 – Chișinău, se aflau la evidență 1223 de personae, luînd în videre că numărul 
maxim de condamnați admiși pentru deținere în penitenciarul dat era de 1000 de persoane.4 În total la 
01 ianuarie 2018 în instituțiile penitenciare s-au deținut 7635 persoane, dintre care: 6294 condamnați 
și 1341 preveniți)5, lipsa unor programe eficiente de corectare şi reeducaţie aplicate în penitenciare, 
persistenţa şi propagarea subculturii criminale în societate, îndeosebi în mediul băieților, diminuarea 
continuă a rolului adevăratelor valori sociale; lacune în activitatea cultural-educativă, lipsa unui 
sistem bine organizat de odihnă; lacune în educația familială, instituțională; lipsa pedepsei pentru 
infracţiunile sau încalcarile comise anterior; aplicarea şi stabilirea eronată a pedepsei; liberarea 
neîntemeiată de răspundere sau pedeapsa penală; posibilităţile scăzute de corectare şi reeducare ale 
măsurilor de pedeapsă existente; posibilitatea criminalizării sporite şi consolidării viziunilor 
antisociale ale condamnaţilor în penitenciare, datorită specificului acestor locuri; ineficienţa 
mecanismelor resocializării post-condamnatorii a persoanelor, condiţionată de lipsa unor organe şi de 
funcţionarea puţin eficientă a celor existente în această privinţă; lipsa unor programe aprobate la 

                                                 
1 http://abcjuridic.ro/ 
2 Bîrgău M., Criminologie (Curs universitar). Ed. a 2-a rev. și compl. Chișinău, 2010, p. 100 
3 Rotari O. Criminologie. Chișinău, 2011, p.381-382 
4 https://drive.google.com/file/d/0B3cDJ-pp652HWWJJM0xrUERwUUE/view 
5 https://drive.google.com/file/d/1zHSjvjzrRHTOlNdt9cYRqxnWDAuli2Hf/view 
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nivel statal în acest domeniu, controlul scăzut asupra destinului persoanelor liberate din penitenciare; 
creşterea continuă a numărului de alcoolici, narcomani, toxicomani în rândul populaţiei ţării; 
neajunsuri în sistemul gestionar (paza necorespunzătoare a averi, deficiențe de evidență și control, 
asigurarea tehnico-materială insuficientă ș. a.). 

În concluzie, printre particularităţile criminalităţii masculine putem enumera: 
− greutatea specifică mult mai ridicată în cadrul criminalităţii generale, în сomparaţie cu 

criminalitatea feminină; 
− specializare mult mai lărgită şi nu limitată în comparaţie cu infractorii femei; 
− pericol antisocial mai mare în comparaţie cu activitatea infracţională a femeilor. 
− criminalitatea masculină întinereşte pe contul creşterii numărului de infracţiuni comise de 

băieți minori, care adeseori au caracter grav. 
− infracțiunile comise de bărbați sunt des comise în stare de ebrietate în momentul săvîrșirii 

infracțiunii. 
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Summary: The reconciliation of the parties is the bilateral legal act for the elimination of 

criminal liability, Being materialized in a cartel, it may be made personally or through legal 
representatives, between the injured party, on the one hand, and the suspect, the accused or the 
defendant, on the other hand, to the final stay of the court decision. It extinguishes the criminal legal 
report, removing the criminal liability and the civil consequences of the case. 

Keywords: reconciliation, criminal liability, legal act, understanding. 
 
Introducere. Instituţia împăcării se evidenţiază din dorinţa omului de a se face dreptate. Fiinţa 

umană dintotdeauna s-a simţit în siguranţă doar atunci când statul a încurajat împlinirea 
sentimentului de echitate socială. Împăcarea a fost agreată de stat tocmai pentru faptul că victima, 
prin împăcarea cu persoana care a săvârşit fapta penală, s-a simţit astfel îndreptăţită – sentiment opus 
celui al răzbunării. Acest aspect este foarte important, deoarece, în cazul răzbunării, satisfacţia este în 
exclusivitate unilaterală. Mai mult ca atât, răzbunarea nu poate să pună capăt conflictului. 

Împăcarea - ca proces (nu şi ca instituţie) a fost posibilă atât în perioada nereglementării 
juridice, cât şi în cea în care pedepsele penale au fost strict reglementate de către stat. Izvoarele 
cunoscute ale dreptului antic dovedesc faptul că împăcarea persoanei vinovate cu victima sau cu 
rudele acesteia a fost cunoscută de foarte mult timp. Astfel, dreptul apare în Orientul antic. 
Societăţile babiloniene şi asiriene erau întemeiate pe un sistem organic de legi. 

Dreptul roman accepta posibilitatea ca o persoană să-şi facă singură dreptate. Prin urmare, din 
punct de vedere istoric, prima modalitate de apărare a intereselor private era samavolnicia. Cu 
adevărat, orice persoană umană, când se simte ameninţată de vreun pericol, opune o anumită 
rezistenţă. În mod firesc, reacţia represivă a victimei este dictată doar de instinctul de conservare, are 
caracter defensiv, adică se încearcă realizarea unei apărări, care să dureze cât timp dăinuieşte răul 
care o ameninţă. Spre deosebire de alte fiinţe, omul (chiar şi cel primitiv) este înzestrat cu facultăţi 
spirituale superioare şi are în faţa acţiunilor îndreptate împotriva sa o atitudine mai complexă.1 

Victima, având această libertate de acţiune şi fiind îndrumată, de multe ori, de o doză de 
raţiune, avea la îndemână şi posibilitatea iertării făptuitorului sau a împăcării cu acesta.2 

                                                 
1 Negoiţă A. Gândirea asiro-babiloniană în texte. Bucureşti, 1975, p.50 
2 Negoiţă A. Gândirea asiro-babiloniană în texte. Bucureşti, 1975, p.51 
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În acest sens, subliniem că, deşi ulterior, în ţările româneşti, dispoziţiile cu caracter penal au 
evoluat din punct de vedere calitativ, statul a neglijat instituţia împăcării, considerând infracţiunea 
drept o faptă care urmează a fi pedepsită în toate cazurile.  

Totuşi, legislaţia RM, fiind influenţată în mare parte, pe parcursul istoriei, de legislaţia 
rusească, apare necesitatea realizării unei scurte incursiuni în domeniul de reglementare a împăcării 
cunoscute dreptului rus. Astfel, cel mai vechi document juridic rusesc conţinea prevederi, care 
acordau dreptul părţii vătămate să aleagă între aplicarea unei pedepse prin bătaie şi perceperea unei 
amenzi. Nu pentru toate categoriile de infracţiuni părţile se puteau împăca. Spre exemplu, pentru 
faptele care cereau o pedeapsă capitală împăcarea nu se admitea. În acest sens, împăcarea a fost 
acceptată ca instituţie, însă nu condiţionată. Am subliniat că împăcarea putea fi acceptată doar în 
cazul în care această instituţie era în măsură să restabilească echilibrul social, după cum era privit 
acesta în fiecare perioadă istorică.1 

Remarcabil este faptul că părţile puteau apela la împăcare doar înainte de judecată, adică până 
în momentul intervenţiei organelor de stat. Ulterior, la începutul sec. XVI, împăcarea în Rusia se 
putea realiza chiar şi după pornirea unui proces penal de către autorităţile statale. După anul 1649 
împăcarea nu mai este admisă de către stat, în acest fel legislaţia rusă intrând în trendul general care 
domina lumea la acea vreme. Mai mult ca atât, statul sancţiona orice încercare a victimei de a se 
împăca cu infractorii. 

Scopul pedepsei penale îl constituie corectarea şi reeducarea infractorului. Este cu mult mai 
bine de folosit cazul în care acest scop poate fi atins fără imixtiunea forţei coercitive a statului. 
Totodată, urmează a se ţine cont de oportunitatea aplicării pedepsei penale şi efectul diverselor 
pedepse în vederea corectării infractorului. În unele cazuri, la interferenţa anumitor circumstanţe de 
ordin subiectiv din partea infractorului şi a victimei, caracterul punitiv al pedepsei poate fi evitat, cu 
condiţia asigurării realizării sarcinilor coercitive ale acesteia. Împăcarea prezintă una dintre astfel de 
situaţii. 

Înţelegerea intervenită între persoana vătămată şi făptuitor, în urma căreia părţile se pun de 
acord să înceteze procesul penal, este reglementată de instituţia juridică a împăcării părţilor. 
Deoarece acţiunea civilă este subsidiară în procesul penal, legiuitorul a prevăzut că, prin împăcarea 
părţilor, fapt care duce la înlăturarea răspunderii penale, partea vătămată să renunţe şi la eventualele 
despăgubiri cerute făptuitorului. Împăcarea părţilor se realizează fie în mod explicit (prin declararea 
expresă a celor două părţi că s-au împăcat), fie în mod implicit (când împăcarea rezultă dintr-o 
situaţie de fapt). 

Împăcarea părţilor constituie o cauză de înlăturare a răspunderii penale instituită de legiuitor 
din consideraţiuni de politică penală. Prin excepţie de la principiul oficialităţii procesului penal, 
legiuitorul a prevăzut că pentru anumite infracţiuni, de regulă cu un grad redus de pericol social, 
tragerea la răspundere penală a infractorului să fie dependentă de înţelegerea părţilor.  

Potrivit opiniei autorilor români, A. Tulbure şi A. Tatu, în situaţia împăcării părţilor, conflictul 
se stinge nu ca urmare a unui act de voinţă unilateral din partea persoanei vătămate, ci printr-un act 
bilateral, prin voinţa comună a persoanei vătămate şi a infractorului. Susţinem pe deplin opinia dată, 
precum că împăcarea se poate produce numai în cazurile expres prevăzute de lege şi are efect numai 
cu privire la acel inculpat (n.a. – termenul de inculpat ar urma a fi completat cu cel de bănuit, 
învinuit, însă autorul tezei de doctorat a punctat ca esenţă pe celelalte condiţiuni, de altfel acest 
segment urmând o analiză separată în conţinutul propriu-zis al lucrării), cu care partea vătămată s-a 
împăcat.2 

Împăcarea părţilor este un fenomen de viaţă socială, care poate avea loc relativ frecvent în 
cazul infracţiunilor săvârşite între persoanele înrudite sau cunoscute între ele, în cadrul unor 
comunităţi determinate. De regulă, în cazurile în care pornirea urmăririi penale are loc în baza 

                                                 
1 Российское законодательство X-XX вв. В 5-ти томах. Том. IV. Москва, Юридическая литература, 1987, p.235 
2 Tulbure A., Tatu A. Tratat de drept procesual penal. Bucureşti: All Beck, 2001, p.95 
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plângerii victimei, legea prevede, de asemenea, posibilitatea împăcării părţilor. Există, însă, şi 
infracţiuni în raport cu care urmărirea penală poate fi pornită independent de voinţa victimei (nu la 
plângerea prealabilă a victimei), legea acordând părţilor posibilitatea de a se împăca. 

Considerăm că împăcarea poate fi prezentă inclusiv în cazul în care este vorba de prezenţa unei 
plângeri prealabile. Altfel, nici nu poate fi vorba despre o împăcare. Împăcarea părţilor constituie 
atributul corelativ al unei alte facultăţi acordate părţii vătămate, şi anume: de a iniţia urmărirea 
penală şi judecata, adică de a iniţia incriminarea concretă a unor fapte în raport cu care persoana 
prejudiciată devine titularul plângerii prealabile, având libertatea de a o exercita sau de a renunţa la 
ea. Persoanele prejudiciate, fiind titularii plângerii prealabile, prin neexercitarea acesteia, determină, 
în asemenea situaţii, ca faptele comise în detrimentul lor să nu indice la nici un efect în raport cu 
dispoziţiile legii penale. Ca un corolar al acestui drept, s-a acordat şi posibilitatea de a renunţa la 
plângerea înaintată, de a se împăca cu infractorul. Astfel, împăcarea părţilor determină, după cum 
subliniază I. Gorgăneanu, consecinţa radicală, definitivă a înlăturării răspunderii penale.1 

Această împăcare a părţilor se poate comunica instanţei în două modalităţi:  
- printr-o declaraţie expresă de împăcare, dată în faţa instanţelor de judecată; 
- printr-o retragere a plângerii, care se poate interpreta ca o împăcare. 
Din perspectiva celor consemnate anterior, putem deduce următoarele:  
a) împăcarea realizată în afara cadrului procesului penal nu poate avea efecte juridice 

prevăzute de legea penală;  
b) împăcarea, prin definiţie, nu poate fi realizată înainte de iniţierea procesului penal;  
c) împăcarea realizată după pornirea procesului penal produce efecte juridice doar dacă au fost 

respectate toate normele procesual-penale;  
d) actul împăcării, operând cu termeni de drept civil, este un act solemn. 
O eventuală înţelegere între vinovat şi partea vătămată, care a avut loc în afara cadrului 

procesual, nu poate fi privită ca o veritabilă împăcare. Totodată, împăcarea realizată după pornirea 
procesului penal, dar cu încălcarea normelor procesual-penale, va fi lovită de nulitate absolută.2 

Întrebarea principială este: cum ar putea statul face ca infractorul să înţeleagă că acesta a 
prejudiciat victima şi prejudicierea nu reprezintă interesul făptuitorului? 

La modul practic, în cazul împăcării, generarea sentimentului de ruşine se poate realiza prin 
aducerea infractorului în faţa victimei. Evident, întâlnirea nu trebuie să fie forţată, ea trebuie 
încurajată. Această încurajare ia, în cazul împăcării, forma normelor legale, care exclud sau 
atenuează răspunderea pentru cazul în care făptuitorul a solicitat, iar partea vătămată a acceptat 
tranzacţia. Este cu adevărat faptul că o sentinţă de condamnare, de foarte multe ori, nu trezeşte un 
sentiment de dreptate nici în persoana condamnatului, nici în cea a părţii vătămate, pentru că 
judecătorul, deşi independent în acţiuni, nu are libertatea de a acţiona decât în cadrul stabilit de lege. 
O sentinţă de condamnare nu mulţumeşte întotdeauna partea vătămată, deoarece aceasta consideră că 
pedeapsa este prea mică, în raport cu fapta comisă, ori că despăgubirea obţinută nu corespunde 
valorii reale a prejudiciilor suportate.3 

În accepţiunea lui A. Ungureanu, împăcarea între persoana vinovată şi partea vătămată poate fi 
privită ca un mijloc important de restabilire a echităţii sociale ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni.4 

În opinia autorului român V. Ponta, împăcarea părţilor presupune actul bilateral de voinţă, 
încheiat între victimă şi făptuitor, prin care se urmăreşte încetarea procesului penal.5 

                                                 
1 Gorgăneanu I., Acţiunea penală. Ediţie revăzută şi adăugită. Bucureşti: Lumina Lex, 1998, p. 37 
2 Pintea A., Urmărirea penală, fază a procesului penal. Aspecte teoretice şi practice. Bucureşti: Editura Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, 2004, p.303 
3 Rusu M., Instituţii de drept penal. Partea Generală, Bucureşti, Editura Hamangiu, 2007, p.112 
4 Ungureanu A. Drept penal român. Partea Generală. Bucureşti: Lumina Lex, 1995, p.133 
5 Ponta V. Drept penal. Partea Generală. Note de curs. Bucureşti: Lumina Lex, 2004, p.125 
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Operând cu dispoziţia art. 109 CP RM împăcarea este actul de înlăturare a răspunderii penale, 
care poate interveni în anumite situaţii. În ipoteza celor relatate, propunem noţiunea împăcării – 
cauză care înlătură răspunderea penală sau consecinţelor condamnării. Astfel, împăcarea părţilor 
constituie actul juridic bilateral de înlăturare a răspunderii penale, concretizat într-o înţelegere, 
realizată personal sau prin intermediul reprezentanţilor legali, între partea vătămată, pe de o parte, şi 
bănuit, învinuit sau inculpat, pe de altă parte, înţelegere intervenită până la rămânerea definitivă a 
hotărârii judecătoreşti şi care stinge raportul juridic penal, înlăturând răspunderea penală şi 
consecinţele civile ale cauzei. 

Aşa cum s-a menţionat, împăcarea făptuitorului cu victima poate acţiona, de asemenea, ca un 
motiv independent de eliberare de răspundere penală. Aceasta este caracteristic doar pentru dreptul 
penal spaniol. În acest sens, este demn de remarcat faptul că legiuitorul spaniol utilizează termenul 
de “încetarea răspunderii penale” şi nu pe cel de “înlăturare”, ca în Codul penal al Republicii 
Moldova.1 

Toate motivele de încetare a răspunderii penale sînt enumerate într-o secţiune separată de 
prima carte, intitulată “încetarea răspunderii penale”. Art.130 din primul capitol stabileşte în calitate 
de condiţii de încetare a răspunderii penale faptul iertării făptuitorului de către victimă. Iertarea 
trebuie să fie exprimată într-o formă neechivocă şi trebuie formulată înainte ca făptuitorul să înceapă 
executarea efectivă a pedepsei. Asupra circumstanţelor enunţate instanţa de judecată audiază victima 
după pronunţarea sentinţei dar înainte de executarea pedepsei.2 

Considerăm că, în acest fel, legiuitorul spaniol a prevenit eventualele abuzuri care ar putea 
parveni din partea organelor de urmărire penală şi a victimelor infracţiunilor. Astfel, împăcarea se va 
putea produce doar pentru cazul în care persoana adusă în faţa judecăţii va fi găsită vinovată de 
comiterea infracţiunii.  

În cazurile de crimă sau delict împotriva persoanelor cu handicap şi a minorilor, instanţa, 
ţinând seama de avizul procurorului, poate respinge iertarea autorilor la cererea reprezentanţilor 
legali ai minorilor sau incapabililor.  

Pentru a respinge graţierea, de care am vorbit mai sus, instanţa judecătorească trebuie să 
audieze din nou reprezentanţii persoanelor limitate în capacitatea de exerciţiu.  

În acelaşi timp, legea penală nu conţine nici o altă condiţie de înlăturare a răspunderii penale 
pentru cazul iertării făptuitorului de către victimă.  

Respectivele reglementări au anumite similitudini cu instituţia împăcării (art.76 din Codul 
penal spaniol), întrucât, la fel ca în cazul împăcării, în situaţia iertării făptuitorului de către victimă 
ajung la un anumit consens ce permite tragerea concluziei că efectele sau o mare parte dintre efectele 
negative ale infracţiunii au fost înlăturate.  

Pentru Spania este caracteristic şi faptul că legea penală reglementează şi cazurile de liberare 
de pedeapsa penală în cazul comiterii anumitor categorii de infracţiuni (Cartea 2 “Infracţiuni şi 
pedepse” şi Cartea 3 “Delicte şi pedepse”). Legea penală spaniolă conţine totodată şi o serie de 
reglementări procesuale care stabilesc procedura de introducere a cererii de iertare a celui vinovat.  

Codul penal al Germaniei conţine secţiunea a IV-a “Plângerea penală privată, permisiunea 
urmăririi penale şi cerinţa urmăririi penale”. Din punctul nostru de vedere, o asemenea abordare a 
legii penale este greşită, deoarece secţiunea respectivă nu conţine de fapt norme penale, dar procesual 
penale.  

Astfel, în §77(1) din respectiva secţiune se stabileşte că “... dacă infracţiunea este urmărită 
doar la plângerea prealabilă a victimei, atunci această plângere poate fi depusă în exclusivitate de 
către victimă, dacă legea nu stabileşte altfel”. Normele cuprinse în secţiunea a IV-a, cuprind 
reglementări clare cu privire la termenele în care urmează a se depune plângerea, precum şi alte 

                                                 
1 Кузнецова Н. Уголовное право ФРГ. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1980, p. 185 
2 Коробеев А.И. Уголовно-правовая политика: тенденции и перспективы. А.И. Коробеев, А.В. Усс, Ю.В. 
Голик. Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1991, p.33 
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aspecte procesuale. În acelaşi timp, paragraful 77 (d) conţine o normă care permite retragerea 
plângerii prealabile: „Plângerea poate fi retrasă. Despre retragerea plângerii se poate anunţa înainte 
de finisarea procesului penal. Plângerea retrasă nu poate fi depusă repetat”.  

În această ordine de idei, trebuie să observăm că legea penală a Germaniei nu arată care ar 
putea fi motivele de retragere a cererii, în astfel de condiţii, înţelegem că motivele ar putea fi diverse 
- de la iertarea făptuitorului până la împăcarea cu acesta.  

Despre faptul care anume infracţiuni sînt urmărite doar la plângerea prealabilă sau care 
infracţiuni sînt urmărite indiferent de existenţa plângerii ne vorbesc unele paragrafe ale Codului 
penal sau normele conţinute în Partea specială a Codului penal german.  

În dreptul penal al unor ţări străine se întâlnesc situaţii în care repararea prejudiciului cauzat 
prin infracţiune reprezintă un instrument juridico-penal de influenţă independent. În special, această 
condiţie este inserată în legea penală a Poloniei şi a Chinei. De exemplu, articolul 39 din Codul penal 
polonez stabileşte “... că măsurile penale de influenţă, în special, sânt: obligaţia de a repara 
prejudiciul cauzat prin infracţiune, executarea unei obligaţii pecuniare.  

Obligaţia de a repara prejudiciul cauzat prin infracţiune este stabilit de către instanţă în cazul 
unei infracţiuni care a condus la moartea victimei, în caz de vătămări corporale grave, în cazul în 
care infracţiunea a cauzat pierderea unui organ sau a funcţiilor acestuia, pentru crime împotriva 
securităţii în transport, sau pentru infracţiuni împotriva mediului, proprietăţii sau schimbului 
economic.1 

În loc de a repara prejudiciul, instanţa de judecată poate dispune atribuirea în favoarea victimei 
a unor compensaţii băneşti pentru vătămări corporale grave, provocarea unor disfuncţii ale organelor 
corporale, pentru tulburări de sănătate, precum şi pentru recuperarea altor pagube.  

Codul penal al Poloniei nu are o secţiune sau un capitol care să reglementeze condiţiile de 
înlăturare a răspunderii penale. Totuşi, art.59 al Codului penal stabileşte că “... în cazul infracţiunilor 
pentru care este prevăzută o pedeapsă privativă de libertate nu mai mare de 3 ani, iar prejudiciul 
cauzat prin infracţiune este nesemnificativ, instanţa este în drept să nu aplice pedeapsa penală dacă 
sînt stabilite măsuri penale de influenţă şi dacă scopul legii penale poate fi atins prin îndeplinirea 
acestor măsuri. În alţi termeni, legea penală a Poloniei stabileşte posibilitatea eliberării de răspundere 
penală în cazul aplicării unei măsuri penale, inclusiv măsura ce poate consta în condiţia de reparare a 
prejudiciului.  

Pentru ţările care fac parte din sistemul continental de drept, le sînt, în general, caracteristice 
următoarele trăsături:  

1) împăcarea cu făptuitorul este stabilită de legile penale, în primul rînd, în calitate de 
circumstanţă ce atenuează răspunderea sau pedeapsa, iar în al doilea rând, în calitate de condiţie care 
micşorează pedeapsa;  

2) în normele cuprinse în Partea generală a codurilor penale, împăcarea reprezintă o condiţie de 
liberare de răspundere penală în cazul infracţiunilor uşoare. 

Din punct de vedere istoric, împăcarea îşi are raţiunea în ideea de restabilire a echităţii sociale. 
Numai atunci când statul consideră că echitatea socială ar putea fi restabilită prin împăcarea părţilor, 
acesta acceptă, la nivel legislativ, o asemenea soluţie. Totodată, se deduce clară importanţa instituţiei 
împăcării, aceasta având, pe parcursul evoluţiei istorice, diferite caracteristici şi a fost reglementată 
în mod diferit de la o ţară la alta şi de la o perioadă istorică de dezvoltare la alta. 
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Summary: In this article we propose philosophical-psychological analysis of the energetic 

personalism.  
We sought to identify the national, cultural and social categories politice in Romania, the modern 
epochs, which underlie personnelism. Personalism, as practical or theoretical value, exploited 
consciously or unconsciously, is the central fact in all modern epoch. Energy personality aims at 
researching, analyzing, understanding and interpreting the unconscious of the human being. 

Exponentul culturii române, exemplarul spirit academician, Constantin Rădulescu-Motru, în 
celebra sa operă, Personalismul energetic, identifică esența culturii române, consolidând spiritul 
românesc. Personalitatea şi filosofia lui C. Rădulescu-Motru este apreciată la justa valoare și la 
înălțimea cercetărilor europene. Lucrarea sa, filosofico-psihologică, pune accentul în cercetarea 
ştiinţifică a fiinţei umane pe  identificarea specificului naţional, cultural precum și a categoriilor 
sociale şi politice din România epocii moderne.  

Orientarea sa raționalistă, antisemitistă este datorită influenței exercitate de către Titu 
Maiorescu, îndeosebi spre psihologia nouă, experimentală. La rîndul său și filosofia kantiana a adus 
aportul în soluționarea problemei conştiinţei într-o formă psihologizată, identificând condițiile în care 
conştiinţa individuală este o formă de manifestare a relativismului, ce solicită să renunţăm la 
obiectivitatea ei. Paradigma sa filosofică a personalismului energetic reprezintă nu alt ceva decât o 
încercare reușită de rezolvare a acestei probleme. 

 „Personalist" după autor reprezintă preocuparea cuiva de persoana sa, sau de interesele sale 
personale, dicționarul explicativ al limbii române apreciază ,,personalísmul” ca  atitudinea cuiva care ia 
în considerare în primul rând punctele de vedere și interesele personale.1 Personalismul energetic are ca 
                                                 
1 https://dexonline.ro/definitie/personalism 
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scop cercetarea, analiza, înțelegerea și  tălmăcirea inconştientului din ființa umană. C. Rădulescu-
Motru pleda pentru „energetism” metafizic bazat pe două teze: „substanţa ultimă” a universului este 
energia, dar energia la rîndul său se exprimă și manifestă prin.materie şi mişcare. Personalismul, ca 
valoare practică ori teoretică, exploatată conștient sau inconștient, e faptul central în toată epoca 
modernă.1 

În ceea ce priveşte perceperea procesului cunoaşterii realităţii în viziunea lui C. Rădulescu-
Motru, până în perioada modernă gândirea filosofică a fost influențată de realism. Această prejudecată 
filosofică este prezentată prin înţelegerea relaţiei dintre cunoaştere şi realitate prin analogie cu o 
oglindă: conştiinţa omenească doar oglindeşte pasiv proprietăţile şi schimbările din lumea externă.2 
Perceperea conștiinței-oglindă are ca partea ei realismul reprezentaţional: lumea există ca atare, în 
forma ei materială, şi mai există a doua oară, oglindită în conştiinţa noastră. Universul are un caracter 
unitar, iar conştiinţa la rândul ei o realitate unitară cu realitatea unităţii universului. Ca fenomen necesar 
şi obiectiv, iar nu întâmplător şi subiectiv conştiinţa individuală, ca singura conştiinţă reală, asigură 
obiectivitatea și necesitatea adevărului.3  

Conştiinţa ramâne a fi unul dintre cei mai vechi şi problematici termeni ai filosofiei, care dă 
posibilitatea de a distinge binele de rău, ghid moral, mod de reacţie la stimuli, autocunoaştere, 
introspecţie, sursă de idei, proces mental. Problemele pe care filosofia conştiinţei le-a avut mereu în 
vedere s-au referit la (a) în ce mod un subiect poate deveni obiect al propriei observaţii (cum poate 
avea loc introspecţia) şi (b) dacă orice stare mentală este însoţită în mod necesar de conştiinţă. Parte a 
filosofiei mentalului, filosofia conştiinţei prezintă astăzi un interes mai scăzut pentru aspectele 
metafizice ale conştiinţei, dar unul crescut pentru relaţia conştiinţă-stări mentale, care readuce în 
atenţie teme care se referă la cunoaşterea de sine ca act mental de conştientizare de către individ a 
propriilor stări mentale şi emoţionale. Termenul conştiinţă există în filosofia contemporană a 
mentalului cu cele două accepţiuni: una care vizează cunoaşterea de sine datorată capacităţii minţii 
de a reflecta asupra sa şi cealaltă care numeşte o proprietate generală a stărilor mentale. El va păstra 
şi un sens moral, conştiinţa însemnând capacitatea de a califica o acţiune ca fiind moralmente 
apreciabilă sau reprobabilă.  

Menționăm că schimbările din lumea materială şi din lumea spirituală urmează o devenire 
sistemică și concordantă în finalitatea lor; şi cum lumea sufletească prezintă fapte mai complexe 
decât lumea materială, finalitatea acesteia din urmă este subordonată celei dintâi. Finalitatea vieţii 
sufleteşti culminând în formarea personalităţii omeneşti, putem dar zice că persoana omenească este 
condiţionată de energetismul întregii naturi.4 

Autorul Personalismului energetic reda conflictul dintre ,,perspectiva adevărului obiectiv” şi 
,,relativitatea ştiinţei”, şi a ,,adevărului în genere”, ca aflându-se la ,,obârşia gândirii lui Maiorescu”. 
,,Relativismul kantian conciliat cu evoluţionismul lui Herbert Spencer i se prezentau lui (Titu 
Maiorescu)” ca o soluţiune mai completă şi mai conformă realităţii”.5 Filosofia, pe lîngă ştiinţă, este şi 
o reflectare asupra ştiinţei. Reflectarea implică însă conştiinţa unei personalităţi. De aceea este 
indispensabilă cunoştinţa personalităţii filosofului pentru a înţelege filosofia sa. Dar personalitatea 

                                                 
1 Vasile Băncilă, Doctina Personalismului energetic a d-lui Rădulescu-Motru, în Idei și oameni în viața culturii 
contemporane, București: Cultura Românească, p.16 
2 Constantin Stoenescu, Conştiinţa-oglindă, conştiinţă transcendentală şi personalismul energetic,în Analele 
Universității București, Vol. LIX, no.1, 2010, p. 108 
3 Constantin Stoenescu, Conştiinţa-oglindă, conştiinţă transcendentală şi personalismul energetic,în Analele 
Universității București, Vol. LIX, no.1, 2010, p. 111-112 
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contemporane, București: Cultura Românească, p.87-88 
5 Simion Ghiţa, Ştiinţa şi cunoaştere în concepţia lui C. Rădulescu-Motru, în vol. Filosofia şi Sociologia 
românească în prima jumătate a secolului al XX-lea, Bucureşti, Editura Academiei, 1969. 
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filosofului nu se înţelege decît în legătură cu mediul, din care ea este ieşită.1 Personalitatea omenească 
este adânc înrădăcinată în mediul cosmic şi biologic. Determinismul acestuia, departe de a-i slăbi 
puterea, o ridică. Determinismul naturii este pentru persoana omenească, nu un obstacol, ci un sprijin. 
Graţie lui, rolul personalităţii este posibil. Nu dar contra naturii, ci prin natură, spre completarea naturii. 
2 

Personalitatea, pe de o parte, este o realitate vie, psihologică, psiho-fiziologică și psiho-socială, 
care posedă anumite caracteristici și proprietăți sensibile, nemijlocit perceptibile. Pe de altă parte, ea 
reprezintă o abstracțiune, denumind un principiu general de articulare, integrare și funcționare a 
componentelor individualității umane în condițiile mediului socio-cultural.  

Potrivit viziunilor filozofice personalitatea presupune controlul conștient al comportamentelor 
insistând în tratarea lui ca ființă autonomă care posedă capacități de dirijare a atitudinilor și conduitelor 
de formulare a scopurilor, planificate la activități de integrare și responsabilizare.  

Dezvoltarea personalității umane se realizeaza astfel prin aportul concomitent a trei categorii 
de factori: ereditatea, mediul si educatia3.  

Ereditatea poate fi definită ca însușirea fundamentală a materiei vii de a transmite de la o 
generație la alta, sub forma codului genetic, mesajele de specificitate ale speciei, grupului și 
individului. 

Mediul este constituit din totalitatea elementelor externe cu care individul interactionează, 
direct sau indirect, pe parcursul dezvoltării sale. Distingem în acest context existența a două planuri 
majore în care factorii de mediu acționează asupra individului: planul factorilor natural-geografici și 
planul factorilor de ordin social. In rândul factorilor natural-geografici includem relieful, clima, 
temperatura, iar factorii de ordin social includ alături de educație, familia, grupul de prieteni, 
contextul cultural al existenței individului etc. Din punctul de vedere al tipului de influențe exercitate 
din partea factorilor de mediu distingem influente ale mediului proximal (persoane și situații 
cotidiene) și influențe ale mediului distal (mass-media, internet-ul). 

Ereditatea și mediul sunt prezente obligatorii în dezvoltarea omului dar cu contribuții aleatorii, 
pozitive sau negative, asupra dezvoltării sale ontogenetice. In acest context societatea umană a 
elaborat și perfecționat un mecanism de creștere a controlului asupra dezvoltării ontogenetice. Acest 
mecanism poartă numele generic de educație. 

 Din aceasta perspectivă putem afirma că educația controlează și organizează influențele 
mediului asupra individului, adaptându-le la particularitățile de vârstă și individuale ale acestuia. 

Procesul de formare a personalității poate fi definit și ca enculturație – asimilare de modele 
culturale, proces prin care fiecare individ își însușește valori, își formează atitudini și deprinderi 
comportamentale concordante cu cerințele vieții sociale. Formarea personalității este un proces care 
se deruleaza predominant în prima parte a vieții – copilărie și adolescență, dar continuă pe toată 
durata vieții. Atunci când condițiile sociale se schimbă radical (emigrare, tranziție etc.) este necesară 
o readaptare a individului, o repunere a lui în acord cu cerințele vieții sociale. Procesul de readaptare 
presupune modificări la nivelul personalității, nu numai al comportamentelor, o remodelare a 
trăsăturilor de personalitate în concordanță cu noile modele cultuale impuse de societate, aculturația. 

Prin filosofie românească C. Rădulescu-Motru vedea argumentarea sistematică, prin care o 
conştiinţă formată în mediul poporului românesc ajunge să-şi împace, în mod sincer, adevărurile 
dovedite de ştiinţă cu credinţele tainice ale experienţei sale proprii; adică este reflectarea asupra celor 

                                                 
1 C. Rădulescu-Motru, Personalismului energetic, în Găndirea,  anul VII, nr. 2 , Bucureşti , 1927, p.42 
2  C. Rădulescu-Motru, Personalismul energetic, Bucureşti: Casa şcoalelor, 1927, p.220 
3 L. Iacob, Psihologie scolara, Bucuresti, 1999, p. 25-32 
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ce se dau ca sigur ştiute, adusă la o gândire unitară cu conştiinţa de sine a omului produs de mediul 
românesc.1 

Existenţa, evoluţia şi manifestarea fiinţei umane presupune prezenţa mai multor ipostaze care, 
deşi fiinţează în unitate, în interdependenţă şi interacţiune, constituie o obiectivare de sine stătătoare. 
Pe de o parte, vizăm unitatea fiinţei umane şi, pe de altă parte, subliniem manifestarea ei prin mai 
multe ipostaze. În această perspectivă, conceptele de individ, individualitate, persoană, personalitate, 
personaj reprezintă ipostaze distincte ale subiectului uman.  

Dacă la nivelul persoanei comportamentul este un rezultat al reflexiei, al alegerii, al deciziei, 
personalitatea constă dintr-un stil comportamental. Dacă persoana este un subiect, personalitatea este 
„imaginea obiectivă pe care ne-o facem despre un asemenea subiect” (J. Stoetzel,1963). 

C. Rădulescu-Motru menționează că statele puternice ale Europei practică personalismul 
energetic, pe când cele slabe, personalismul anarhic. Motru îşi exprimă convingerea că în cultura 
europeană au loc importante procese de transformare: din idealistă şi romantică cultura europeană 
devine energetică. Cultura europeană viitoare, se va baza pe o personalitate multilateral dezvoltată, 
dar mai ales, pe „o înţelegere cât mai adâncă a corelaţiei dintre om şi natură”.2 

C. Rădulescu-Motru consideră că doar în lumea modernă apar condiţiile unei dezvoltări 
adecvate a personalităţii.  

În lumea modernă apar condițiile favorabile pentru crearea unei personalități creatoare, 
deoarece, cu toate că lumea există în și prin elementele sale substanțiale, energetic și informaționale, 
lumea noastră contemporană, în spațial accesibil omului, este ceea ce este, are ceea ce are și poate 
devein ceea ce va fi, doar prin contribuția creatoare a personalității, care mediază acțiunea fortelor 
fizice și spiritual la toate nivelurile. 

La formarea și recunoașterea personalității individului într-o societate trebuie să participe 
întreaga comunitate cu toate componentele sale. Totalitatea elementelor existente în societate, fiind 
parte componentă a acțiunii de formare a individului, este statul cu personalul respectiv ce 
administrează societatea; subdiviziunile statului cu întreaga rețea de instituții; unitatea de învățământ 
care este forța principală a societății; și, nu în ultimul rând, ființa umană-omul cu natura și 
personalitatea sa. Omul, existând într-un spatiu social, este acel care formulează și interpretează în 
cuvinte, fapte, idei, acțiuni, comportament, sentimente, etc. viața umana (cu legile sale din care este 
creată) și, totodată, se autoreglează cu diversitatea componentelor promovate de societate.  
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Summary: Under the principle of the presumption of innocence, no person can be held guilty 

of committing an offense, until his guilt has been demonstrated in a fair trial in the court. The guilt of 
the person is dismantled with the help of evidence, which plays a very important role in the process, 
and in order to ensure the fair trial, the compulsory evidence must be obtained according to certain 
criteria. 

Keywords: Evidences, the criminal case, criminal prosecution, admisssibility, inabmissibility. 
 
Procesul penal are drept scop constatarea la timp şi în mod complet a tuturor faptelor care 

constituie infracţiuni, astfel încît orice persoană vinovată de săvîrşirea unei infracţiuni să fie 
pedepsită conform vinovăţiei sale, avînd grijă însă “ca nici o persoană nevinovată să nu fie pedepsită 
pe nedrept“.1 

În virtutea rolului activ, organele judiciare au dreptul şi obligaţia să desfăşoare un complex de 
activităţi, în strictă conformitate cu prevederile legale, pentru strîngerea şi verificarea probelor cu 
privire la: existenţa sau inexistenţa infracţiunii, identificarea autorului acesteia, stabilirea dacă este 
cazul să se dispună trimiterea în judecată şi să fie condamnaţi participanţii la săvîrşirea infracţiunii, 
ori pentru a se dispune o soluţie de neîncepere a urmăririi penale în cazurile prevăzute de lege. 
Soluționarea cauzelor penale sub toate aspectele menţionate, nu se poate face decît pe baza probelor 
şi mijloacelor de probă, administrate conform legii, deoarece, numai astfel se poate ajunge la 
pronunţarea unor hotărîri legale şi întemeiate, de către instanța de judecată.  

O dată cu începerea procesului penal şi pînă la soluţionarea definitivă a cauzei deduse 
judecăţii, toate problemele fondului cauzei sunt rezolvate cu ajutorul probelor şi ca urmare a acestui 
fapt, s‑a afirmat de către unii autori că întregul proces penal este dominat de problema probelor. Din 
moment ce probele reprezintă nucleul procesului și respectiv decid soarta acestuia, precum și a 
subiecților de drept implicați.2 

În acest context amintim că, în cadrul procesului penal operează principiul, potrivit căruia nici 
o probă nu are o valoare probatorie dinainte prestabililită, aprecierea acesteia fiind pusă în seama 
reprezentantului organului de urmărire penală și a instanței de judecată în cadrul procesului de 
administrare, acest proces presupune mecanismul prin intermediul căruia se desemnează o totalitate 
de condiții pe care acestea obligatoriu trebuie să le întrunească pentru a fi considerate admisibile și 
pentru a fi utilizate. 

O dată cu adoptarea unei deciziei asupra existenţei infracţiunii şi a vinovăţiei inculpatului, 
instanţa hotărăşte motivat, cu trimitere la toate probele evaluate, astfel condamnarea se dispune doar 
atunci cînd instanţa are convingerea că acuzaţia a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă.  

Procedura privind admisibilitatea probelor nu este limitată, astfel fiind admisă orice probă în 
procesul penal, însă cu întrunirea anumitor condiții:  

– să fie admisă de lege ; 
– să aibă legătură cu soluţionarea procesului; 

                                                 
1 I. Dolea și alții – Justiția penală și drepturile omului, Chișinău 2010, pag. 42 
2 Predescu O., Popescu Slăniceanu L., Dinulescu R. Curs de drept procesual penal. – Bucureşti: Bravo Press, 1998, pag.156 
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– să aibă rol hotărîtor în soluţionarea cauzei; 
– să fie posibilă administrarea ei; 
– să fie necesară administrarea ei.1 
Așadar, dacă probele nu corespund criteriilor enumerate mai sus atunci acestea vor fi 

considerate ca fiind inadmisibile, prin urmare nu vor fi acceptate în cadrul procesului. Probele 
obţinute cu încălcarea legii sunt recunoscute ca ne avînd putere juridică şi nu pot fi puse în baza 
învinuirii, precum şi să fie folosite pentru dovedirea circumstanţelor enumerate în cauză.2 Un alt 
moment este ca proba să posede un rol de soluționare asupra cauzei, ceea ce v-a atrage după sine 
necesitatea ei, precum și pobibilitatea obținerii, respectarea acestor condiții v-a atrage după sine 
calitatea cea mai importantă a probei adică, de decizie asupra cauzei.  

În conformitate cu legislaţia procesual penală a Republicii Moldova, la admisibilitatea probelor 
nu se poate de făcut referire pentru argumentarea oricăror hotărîri pe cauză, inclusiv în concluzia de 
învinuire sau în sentinţă. De aceea este important nu numai de evidenţiat criteriile admisibilităţii 
probelor, dar şi din punct de vedere procesual, de stabilit criteriile de inadmisibilitațe, precum și 
consecințele inadmisibilității. 

Codul de procedură penală la art. 94, prevede expres care sînt datele neadmise ca probe în 
cadrul procesului penal, precum și consecințele suportate de acestea, astfel conținutul acestui aricol 
poate fi calificat drept criterii privind inadmisibilitate a probelor, totodată fiind expusă și procedura 
excluderii acestora din materialele dosarului, astfe datele neadmise ca probe sunt acelea obținutet: 

1) prin aplicarea violenţei, ameninţărilor sau a altor mijloace de constrîngere, prin violarea 
drepturilor şi libertăţilor persoanei;  

2) prin încălcarea dreptului la apărare al bănuitului, învinuitului, inculpatului, părţii vătămate, 
martorului;  

3) prin încălcarea dreptului la interpret, traducător al participanţilor la proces;  
4) de o persoană care nu are dreptul să efectueze acţiuni procesuale în cauza penală;  
5) de o persoană care evident ştie că intră sub incidenţa de recuzare;  
6) dintr-o sursă care este imposibil de a o verifica în şedinţa de judecată;  
7) prin utilizarea metodelor ce contravin prevederilor ştiinţifice;  
8) cu încălcări esenţiale de către organul de urmărire penală a dispoziţiilor prezentului cod;  
9) fără a fi cercetate, în modul stabilit, în şedinţa de judecată;  
10) de la o persoană care nu poate recunoaşte documentul sau obiectul respectiv, nu poate 

confirma veridicitatea, provenienţa lui sau circumstanţele primirii acestuia;  
11) prin provocarea, facilitarea sau încurajarea persoanei la savîrşirea infracţiunii;  
12) prin promisiunea sau acordarea unui avantaj nepermis de lege. 
Reeșind din prevederile articolului mai sus menționat, constatăm existența unui spectru larg de 

cerințe înaintat față de elementele de fapt administrate în proces. În cadrul procesului v-or fi 
înlăturate probele obținute obținute cu aplicarea violenței, totrurii, tratamentelor inumane sau alte 
încălcari ale drepturilor persoanei, la fel și în cazul cînd organul de urmărire penală își va depăși 
atribuțiile de serviciu, în scopul obținerii probelor.  

Legislația procesuală garantează dreptul la apărare și dreptul la interpret ca fiind fundamentale, 
art. 69 CPP prevede cazurile de participație obligatoie a apărătorului în procesul penal, astfel toate 
probele obținute cu încălcarea acestui drept nu vor fi înlăturate din proces, situație similară cînd 
persoana nu înțelege limba în care se desfăsoară procesul penal și nu benficiază de dreptul la 
interpret.  

Subiectul în a cărui sarcină este descoperirea, fixarea, ridicarea, documentarea și aprecierea 
probelor este organul de urmărire penală, la faza prejudiciară și aprecierea probelor de către instanța 
de judecată la faza de judecată, subiecți care își desfăsoară activitatea doar în strictă conformitate cu 

                                                 
1 Bercheşan V., Dumitraşcu I.N. Probele şi mijloacele de probă. – Bucureşti: Ed. Ministerului de Interne, 1994, pag.75 
2
G. Theodorescu, L. Moldovan. Drept procesual penal. – Bucureşti, pag.53  
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prevederile legale. Organul de urmărire penală decide asupra mijlocului de prebă sau a procedeului 
probator pe care îl v-a realiza în scopul obținerii probelor, normele care reglementează acţiunile 
procesuale fixează de fiecare dată şi obligaţia subiectului oficial de a întocmi procese-verbale, de a 
face fotografieri, mulări, înregistrări audio-video. Spre exemplu art. 118 alin. (3), art. 119 alin. (1), 
(2), (3), (4), art. 122 alin (1), 123 alin. (2)CPP , art. 124, conţin o astfel de reglementare, iar art. 260-
261 CPP stabilesc procedura de întocmire şi conţinutul acestora. Din toate modalităţile posibile, de 
fixare, procedura penală determină ca obligatorie, ca regulă, anume întorcmirea procesul-verbal. 
Acte care ulterior v-or fi anexate la dosar, care v-or confirma legalitatea acțiunilor de urmărire 
penală, și care v-or permite aflarea adevărului în cauză.  

Pentru asigurarea respectării procedurii de administrare a probelor şi a limitărilor admise de 
lege ale drepturilor fundamentale, au fost instituite garanţii suplimentare, legate nemijlocit de 
respectivul proces. Deoarece colectarea probelor constituie o sarcină şi în acelaşi timp un scop al 
procesului penal, anume de ea sunt legate cele mai importante garanţii procesuale, ale drepturilor 
fundamentale şi ale scopului procedurii penale. 

Legislația RM, prevede expres categoriile de probe ce nu pot fi utilizate în procesul penal, 
precum și faptul că informațiile obținute din aceste categorii de probe la fel vor fi excluse, astfel 
asigurindu-se garanțiile procesuale cu privire la drepturile persoanei în proces. 

Analizînd în coraport prevederile legislației procesuale penale al Republicii Moldova și cele 
ale Federației Ruse, observăm că la acest capitol ultima include mai puține aspecte, însă care permit 
subiecților de drept o interpretare mai vastă, astfel criteriile privind inadmisibilitatea probelor în 
procesul penal al Rusiei sunt:1 

- proba va fi considerată inadmisibilă, dacă nu este obținută de subiectul procesual abilitat 
prin lege cu dreptul de a colecta probe și care este nemijlocit participant în dosar; 

-  dăcă elementele de fapt urmează nu vor fi  obținute doar din sursele prevăzute la alin. 2 al 
art. 74 CPP FR; 

-   dacă probele urmează să fie obținute cu încălcarea prevederilor legislației procesul penale 
a Federației Ruse în vigoare; 

- dacă vor fi înregistrare încălcări cu privire la procesul fixării, ridicării, precum și 
documentarii probei. 

Cu referire la cele menționate mai sus, legislația RM la capitolul datelor neadmise ca probe în 
procesul penal, nu permite careva interpretări suplimentare, astfel legiuitorul a sigurat respectarea 
drepturilor persoanei în cadrul probatoriului penal.  

Un aspect important este relevanța obținerii probelor legale, de asemeni normele care 
reglementează probatoriul în ansamblu, posedă caracteristica imperativităţii sub aspectul conduitei pe 
care o prescriu, ceea ce determină existenţa unei încălcări a legalităţii, în orice situaţie în care 
conduita legală prescrisă nu a fost asigurată.  Regulile probatoriului sunt formulate normativ de o 
asemenea manieră, încît orice abatere de natură să influenţeze veridicitatea probei, determnină 
imposibilitatea utilizării acesteia în respectiva cauză penală. Fiecare probă prezentată în cadrul 
procesului se prezumă ca fiind obținută legal și corect, pînă la proba contrarie, sarcina demonstrării 
inadmisibilitărții este pusă în seama subiectului care nemijlocit o cere.  

În cadrul dispoziţiilor care reglementează desfăşurarea procesului penal, normele privitoare la 
instituţia procesuală a probelor prezintă o deosebită importanţă, atât pentru faptul că ele sunt strâns 
legate de stabilirea stării de fapt a infracţiunilor, cât şi pentru aceea că, în cea mai mare parte a 
procesului, se pun probleme legate de utilizarea probelor în proces, fiind necesar stabilirea criteriilor 
privind inadmisibilitatea probelor.  

 
 

                                                 
1 П.А. Лупинская. Уголовно-процессуальное право российской федерации. – Москва: 1997, с. 132-133 
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CONCILIEREA INTERNAŢIONALĂ – MIJLOC POLITICO-
DIPLOMATIC DE SOLUŢIONARE PAȘNICĂ A DIFERENDELOR INTERNAŢIONALE 

 
INTERNATIONAL CONCILIATION - POLITICAL-DIPLOMATIC MIDDLE OF 

PASSIVE SOLUTION OF INTERNATIONAL DIFFERENCES 
 

ZAHARIA Virginia, doctor în drept; 
LUCA Ala, doctor în drept, 

Universitatea de Stat din Moldova 
 

SUMMARY: International reconciliation is a way of diplomatically resolving international 
disputes, as a result of the experience gained in the work of the international commissions of inquiry 
and the concern to overcome the constant difficulties in their functioning. 

We believe that international counseling is an important means of resolving disputes involving 
the examination of factual circumstances, as evidenced by numerous treaties that govern this 
procedure. This is very convenient for the states in dispute because it is done in accordance with the 
judicial procedure, so it implies an objective examination of all the circumstances of the case, but at 
the same time the pronounced solution has no binding effect on the parties. 

Keywords: international conciliation, international dispute, international conciliation 
commission, international arbitration, peaceful settlement. 
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Concilierea internațională este o modalitate de soluţionare pe cale diplomatică a unor 
diferende internaţionale, fiind apărută ca urmare a experienţei dobândite în activitatea comisiilor 
internaţionale de anchetă şi preocupările de a înlătura dificultăţile constante în funcţionarea acestora.  

Concilierea internaţională asociază elementele medierii şi ale anchetei, având şi trăsături 
caracteristice proprii. Spre deosebire de mediere, concilierea presupune o investigaţie realizată de un 
organ independent, şi nu de un terţ, care acţionează ca mediator.1  

În raport cu ancheta, concilierea are ca obiect nu numai cercetarea faptelor, prin audierea 
părţilor, ci şi procedează în continuare la concilierea propriu-zisă, propunând părţilor în diferend 
soluţii de rezolvare a diferendului. Părţile îşi expun poziţiile asupra acestor propuneri, acceptându-le 
sau nu. Lucrările comisiei de conciliere au un caracter secret, publicitatea fiind interzisă până când 
rezultatul procedurii de conciliere este evident.2 Din mijloacele jurisdicţionale fac parte: arbitrajul 
internaţional (instanţă ad-hoc sau şi permanentă) și instanţele de judecată internaţionale permanente 
(Curtea Internaţională de Justiţie, Tribunalul Internaţional pentru Dreptul Mării). Atât în cazul 
arbitrajului internaţional, cât şi al justiţiei internaţionale, diferendul se rezolvă prin hotărârea unui 
organ (arbitral sau judecătoresc) căruia părţile îi supun diferendul şi se angajează să accepte şi să 
execute hotărârea, care este obligatorie numai pentru părţile în cauză. 

Pentru comisiile de conciliere soluţionarea diferendelor este un scop; ancheta nu-şi propune 
soluţionarea lor, ci numai explicarea cauzelor care l-au generat şi prin aceasta înlesnirea începerii sau 
reluării negocierilor. Rezultă că, procedura concilierii comportă, în genere, două aspecte: elucidarea 
punctelor de litigiu şi concilierea părţilor. 

Totodată concilierea prezintă şi elemente ce sunt de esenţa unor proceduri jurisdicţionale, fiind 
înfăptuită după o procedură în contradictoriu, în cadrul căreia părţile au dreptul la întrebări şi replici 
în vederea apărării drepturilor şi intereselor lor. Aceasta diferă de arbitraj şi soluţionarea judiciară 
prin aceea că presupune nu obligaţia, ci numai facultatea părţilor în diferend de a accepta soluţia 
recomandată de soluţia de conciliere, trecând de la mijloacele diplomatice de soluţionare la cele 
jurisdicţionale, îmbinând aspectele pozitive a acestora. 

Caracteristic pentru conciliere este strânsa conlucrare între organul de diferend, pe o parte, iar 
pe de alta, între însăşi părţile în diferend. Lucrările de conciliere sunt înfăptuite de organul special 
creat, părţile în diferend nefiind implicate în mod direct, dar acest organ trebuie să se bucure de 
încrederea părţilor cu atât mai mult cu cât ele sunt acelea care propun organul de conciliere. 

Reieșind din cele expuse, putem defini concilierea drept un mijloc de soluţionare paşnică a 
diferendelor internaţionale, care constă în examinarea diferendului de către o comisie, mai rar o 
persoană, sub toate aspectele şi propunerea unei soluţii, care sete recomandată părţilor, de regulă sub 
o forma unui raport. Autorul M. Niciu susţine că, concilierea internaţională constă în examinarea 
unui diferend de către un organ prestabilit sau instituit după ivirea diferendului (comisia 
internaţională de conciliere) cu scopul soluţionării punctelor litigioase dintre părţile în diferend şi 
implicarea lor.3 

Conform opiniei autorului N. Daşcovici, concilierea este un mijloc aparte de aplanare a 
conflictelor prin cercetarea fiecărui diferend, sub toate înfăţişările de către un organ care se bucură de 
încrederea ambelor părţi, dar care, fără participarea acestora, propune o soluţie de împăcare, în mod 
obişnuit prin concesiune de ambele părţi, soluţie ce poate fi primită sau respinsă, într-un fel mai 
aparte se exprimă G. Scele: ”concilierea nu este decât continuarea negocierilor diplomatice, 
deoarece, dacă guvernele doresc să modifice o situaţie juridică existentă, ele pot să o facă în mod 
direct sau să încredinţeze această sarcină unei comisii de conciliere, rezervându-şi libertatea de a 
accepta sau nu noua regulă de drept propusă”.4 

                                                 
1 Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase, Bogdan Aurescu. Drept internaţional contemporan. București: Editura 
ALL ВЕСК, 2000, p. 190. 
2 Ibidem, p.191. 
3 Marţian Nicu, Drept internaţional public, vol.2., Ed. Chemarea, Iaşi, 1996, p. 171. 
4 N.Daşcovici, Organizarea păcii şi ONU, editată de U.N.S.R., Bucureşti, 1948, p.200. 
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O sinteză a acestor puncte de vedere o găsim în art.1 al Regulamentului cu privire la procedura 
concilierii, adoptat în Institutul de Drept Internaţional în 1961: ”concilierea este un mod de 
reglementare a diferendelor internaţionale de orice măsură în care o comisie constituită din părţi, fie 
cu titlu permanent, fie la o ocazie, ca urmare a unui diferend, procedează la o examinare imparţială a 
diferendelor şi se străduie să definească termenii unui aranjament susceptibil a fi acceptat de părţi 
sau de a acorda părţilor, în vederea reglementării, orice concurs care le va fi cerut”. 

În viziunea noastră concilierea este privită ca o procedură de reglementare paşnică, care constă 
în examinarea diferendului de către un organ prestabilit (sau stabilit după izbucnirea conflictului), 
alcătuit din particulari cetăţeni a statelor în conflict şi persoane din alte state, care deliberând după o 
procedură contradictorie propune o soluţie neobligatorie . 

Concilierea internaţională se realizează de către o comisie internaţională de conciliere (creată 
de către părţi) şi constă în examinarea diferendului sub toate aspectele, concilierea părţilor şi 
propunerea unei soluţii, care este facultativă pentru părţi.1  

Modul de organizare a comisiilor de conciliere se caracterizează prin două trăsături 
fundamentale: colegitatea şi permanenţa. Caracterul de colegitate este sugerat de însăşi noţiunea de 
comisie care presupune existenţa unui grup, a unui colectiv. 

Procedura de alegere a membrilor comisiei este reglementată în mod diferit în tratate; însă 
întotdeauna naţionalii statelor în conflict fac parte din ea. În comisiile formate din cinci membri, doi 
dintre aceştia sunt numiţi de state dintre cetăţenii lor, iar ceilalți trei sunt desemnaţi de comun acord. 
Pactul Saavedras Lamas din 1933 prevede că aceşti trei membri desemnaţi dintre naţionalii unei terţe 
puteri, trebuie să fie de naţionalitate diferite, să nu aibă reşedinţa lor obişnuită pe teritoriul părţilor 
interesate şi nici să fie în serviciul vreuneia dintre ele. Dintre aceşti trei membri, părţile îşi alegeau 
preşedintele comisiei. 

În cazul comisiei alcătuite din trei membri, terţul neutru fiind în minoritate are o sarcină 
dificilă, de a menţine echilibrul dintre cei doi naţionali adverşi. Acest lucru cere mult tact şi o 
profundă cunoaştere a problemelor litigioase . 

În opinia noastră sistemul comisiilor de conciliere formate din cinci membri este cel mai 
eficace din următoarele considerente: prezenţa membrilor naţionali facilitează înlăturarea anumitor 
dificultăţi, în timp ce predominaţia elementului neutru ar garanta obiectivitatea comisiei. 

O procedură mai complexă de numire a membrilor comisiei prevede practica statelor africane, 
astfel Adunarea Organizaţiei Unităţii Africane alege 21 de membri pe un mandat de 5 ani care 
formează Comisia pentru mediere, conciliere şi arbitraj, în cadrul acesteia există Consiliul 
conciliatorilor, care îndeplineşte funcţiile ale comisiei de conciliere. De exemplu, comisia care a 
soluţionat conflictul teritorial dintre Maroc şi Algeria din 1964, avea şapte membri. 

Unele tratate prevăd crearea comisiilor de conciliere alcătuite dintr-un număr par de persoane: 
tratatele încheiate de URSS stipulau că în caz de conflict părţile vor desemna câte doi comisari. 
Tratatul interamerican din 1936 pentru prevenirea diferendelor, prevedea doi membri, câte unul din 
partea fiecărui stat; comisiile înfiinţate prin Tratatul de conciliere şi arbitraj din 1924 dintre Ungaria 
şi Elveţia şi cel dintre Haiti şi Danemarca din 1938 erau alcătuite dintr-un comisar unic.2 

Potrivit tratatului Gondra din 1923, în afara organului de conciliere propriu-zis se prevede 
crearea a două comisii permanente: una situată în America de Sud (Montevideo) şi alta în America 
de Nord (Washington), fiind constituite fiecare din trei membri desemnaţi dintre agenţi diplomatici 
acreditaţi în capitalele respective. Această convenţie a prevăzut că atunci când în diferend sunt 
interesate mai mult de două state şi interesele lor sunt mai mult sau mai puţin identice, aceste state au 
dreptul să mărească numărul în comisie. 

                                                 
1 Dumitra Popescu. Drept internaţional public. Vol. II. Bucureşti: Editura Universităţii „Titu Maiorescu”, 2004, p. 
101. 
2 Cloşca Ionel, Despre diferendele internaţionale şi caile soluţionării lor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1973, 
p.121. 
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În cazul tratatelor multilaterale care prevăd instituirea unor comisii de conciliere se procedează 
de regulă, la stabilirea unei liste de conciliatori permanenţi dintre jurişti cu o înaltă calificare 
recomandaţi de fiecare stat pentru o perioadă de cinci ani. În caz de diferend, statele vor constitui 
comisii de conciliere astfel: câte un conciliator de naţionalitatea părţilor de pe listă sau din afara ei şi 
un altul de pe listă, neavând naţionalitatea părţilor. Colegiul astfel constituit va desemna de pe listă 
un preşedinte. 

O atenţie sporită se acordă caracterului de imparţialitate şi obiectivitate la numirea 
preşedintelui comisiei şi a celorlalţi doi membri din comisie, care şi ei reprezintă elementul neutru. 
Astfel, în timp ce membrii naţionali sunt numiţi în mod unilateral de către fiecare parte şi se bucură 
de încrederea deplină a unei singure părţi, membrii neutri se aleg de comun acord de către părţi şi 
trebuie să corespundă încrederii lor comune. 

Pentru situaţii în care părţile nu pot să cadă de acord asupra constituirii comisiei într-o 
perioadă de timp, tratatele prevăd de regulă dispoziţii speciale: recurgerea la serviciile unei terţe 
puteri sau altui organism internaţional. Actul General de la Geneva pentru soluţionarea paşnică a 
diferendelor prevede ca comisiile permanente de conciliere se constituia într-un termen de şase luni, 
iar cele ad-hoc în termen de trei luni. Anexa la Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor 
din 1969,1 prevede pentru numirea conciliatorilor, un termen de 60 de zile de la deschiderea 
procedurii, după expirarea acestui termen sarcina desemnării revine Secretarului General al ONU. 

Permanenţa constituie o altă caracteristică a comisiilor de conciliere. Conform regulii generale, 
comisiile sunt stabilite prin tratate bi sau mulţi laterale înainte de apariţia unor diferende. Convenţia 
europeană pentru reglementarea paşnică a diferendelor din 1957 reglementează două tipuri de 
comisii internaţionale de conciliere, care se înfiinţează de părţi, dacă ele n-au convenit să supună 
diferendul comisiei permanente (art.5).2 

Comisii permanente prestabilite deţin avantajul operativităţii, întrucât pot acţiona imediat ce s-
a declanşat diferendul. Spre deosebire de acestea, comisiile ad-hoc deşi ar aduce supleţe şi 
flexibilitate în compunerea comisiei în conformitate cu cerinţele şi natura diferendului, ele se lovesc 
de greutăţile compunerii, pentru că din moment ce a izbucnit diferendul, de regulă relaţiile dintre 
statele respective sunt tensionate. Pentru evitarea acestui dezavantaj propunem următoarea soluţie: în 
raporturile bilaterale considerăm mai benefice comisii permanente pe care statele să aibă dreptul de a 
le adapta particularităţilor concrete a cauzei; cât priveşte cadrul multilateral considerăm preferabilă 
numirea unei comisii generale prestabilite de tipul listei permanente de conciliatori şi instituirea unor 
camere speciale ad-hoc. 

Un dezavantaj al comisiilor permanente de conciliere constă în aceea că, constituindu-se 
înainte de ivirea diferendului, nu pot întruni cerinţele de calificare şi competenţă specializată. De 
aceea, considerăm binevenită acordarea părţilor dreptului de înlocuire membrului naţional cu o altă 
persoană care să posede cunoştinţele necesare în domeniul ce face obiectul diferendului,  iar în unele 
cazuri, la lucrările comisiilor permanente să poată participa, fără drept de decizie, o serie de experţi 
şi tehnicieni care oferă cunoştinţe de specialitate. 

Strâns legată de permanenţa comisiei este durata pentru care sunt numiţi membrii. Unele 
tratate prevăd denumirea lor pe o perioadă nelimitată (sistemul de la Loncarno), însă de cele mai 
deseori termenul prevăzut este determinat, de exemplu 3 ani. Pentru a li se asigura independenţa, în 
acest interval, membrii comisiei sunt irevocabili. Dacă la sfârşitul mandatului un membru nu este 
înlocuit, acesta se reînnoieşte în mod tacit pentru o durată egală. 

Pentru a-şi putea exercita funcţiile de a fi protejaţi în exercitarea sarcinilor lor, membrilor 
comisiei de conciliere li se recunosc anumite imunităţi. De regulă, statul pe teritoriul căruia urmează 

                                                 
1 Convenţia de la Viena cu Privire la Dreptul Tratatelor, încheiată la Viena la 23 mai 1969. (Publicată în ediţia 
oficială a Monitorului Oficial „Tratate Internaţionale”, volumul 4, pag. 53). 
http://www.parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket=4mKw8IxR66Y%3D (accesat la data 03.03.2018). 
2Popescu D., Năstase A., Drept Internaţional public, Ediţie revăzută şi adăugită, Bucureşti, 1997, Casa de Editură 
şi Presă "Şansa", p.58.  
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să aibă loc şedinţa comisiei, asigură membrilor acesteia imunităţi de care se bucură membrii 
parlamentului său. Alegerea locului de întrunire a comisiei aparţine fie preşedintelui comisiei, fie 
părţilor în diferend. Locul de întrunire poate fi stabilit, în conformitate cu acordul părţilor, fie pe 
teritoriul uneia dintre părţi, dar de preferat într-un stat terţ, sau la sediul unei organizaţii 
internaţionale. 

În ceea ce priveşte competenţa comisiilor de conciliere evidenţiem două momente: anchetarea 
faptelor şi găsirea unei soluţii. Dar totuşi nu putem limita competenţa comisiei la studierea 
chestiunilor de fapt; în preocupările lor trebuie să intre atât elucidarea chestiunilor de fapt, cât şi a 
celor de drept. Aceasta pentru bunul motiv că în practică nu este posibil a separa în mod absolut 
faptele de regulile de drept care le guvernează deoarece între ele există o strânsă legătură organică. 
Comisiile de conciliere examinează documentele prezentate de părţi, audiază martorii, fac expertize 
etc., la fel ca şi ancheta internaţională. În schimb, concilierea primeşte o competenţă mai largă în 
activitatea sa. Pe baza unei proceduri contradictorii ea încearcă să ajungă la o soluţie acceptabilă 
pentru ambele părţi, soluţie al cărei rezultat duce la soluţionarea în fond a litigiului. 

În concepţia tratatelor de la Loncardo din 1925, comisia de conciliere avea ca misiune: 
elucidarea chestiunilor în discuţie şi în acest scop colectarea tuturor informaţiilor necesare pe baza 
anchetei; concilierea părţilor, spre a realiza un acord între ele; formularea propunerii de soluţionare 
şi informare a părţilor despre soluţia propusă, soluţie asupra căreia părţile sunt libere să se pronunţe. 
La sfârşitul lucrărilor, comisia elaborează raportul care consemnează fie împăcarea părţilor şi 
condiţiile acordului, fie imposibilitatea de a realiza o soluţionare. 

Unele tratate prevăd împuternicirile comisiei de conciliere de a propune părţilor unele măsuri 
provizorii pe toată durata desfăşurării lucrărilor acesteia. Aceste măsuri interzic părţilor săvârşirea 
anumitor acte care ar împiedica soluţionarea diferendului sau ar agrava divergenţa existentă . 

În principiu însă, când comisia funcţionează ca organ de conciliere propriu-zis, adică atunci 
când ea caută să stabilească o bază de înţelegere pentru a rezolva conflictul, ea poate fără a avea 
nevoie să ceară consimţământul părţilor să propună soluţii bazate nu numai pe echitate, ci şi 
inspirate de considerente de oportunitate. 

Competenţa comisiei în ce priveşte propunerea soluţiei este, de asemenea, foarte largă. Soluţia 
poate fi sugerată fie sub forma unei recomandări generale, fie expunând părţilor într-o manieră mai 
precisă termenii aranjamentului care îi par convenabile. 

Regulile de procedură specifice concilierii internaţionale îmbină flexibilitatea şi supleţea cu 
cerinţele de ordine şi disciplină ce constituie pentru părţi veritabile garanţii împotriva unor decizii 
arbitrare pe care ar putea să le formuleze comisia şi totodată întăresc imparţialitatea şi obiectivitate 
acesteia în desfăşurarea lucrărilor sale. Unii autori nu sunt de acord cu faptul că de obicei, în 
practică, concilierea se conduce după regulile de procedură specifice anchetei (când comisia 
acţionează ca organ de anchetă - în prima fază) şi arbitrajului (în cazul concilierii propriu-zise), 
optând pentru crearea unicităţii de reglementare absolut indispensabile concilierii internaţionale. 

Temei pentru deschiderea lucrărilor de conciliere, serveşte sesizarea despre existenţa unui 
diferend, printr-o cerere adresată de comun acord de către părţile în diferend, preşedintelui comisiei. 
Prin urmare, părţile trebuie să colaboreze în această privinţă, deoarece nici una din ele nu are dreptul 
de a tergiversa soluţionarea paşnică prin refuzul de a exercita dreptul de a sesiza comisia. Aceasta 
corespunde caracterului general obligatoriu al principiului soluţionării paşnice, relevând totodată 
deplina libertate a părţilor în alegerea mijlocului concret de soluţionare a diferendului. În lipsa 
acordului dintre părţi, poate interveni sesizarea în mod unilateral  de către una dintre părţi, în acest 
caz preşedintelui comisiei de conciliere îi revine sarcina de a notifica şi cealaltă parte. În cerere se 
indică obiectul diferendului şi însuşi cerinţa de a întreprinde măsuri în vederea rezolvării acestuia. 
Totodată, preşedintele convoacă pe toţi membrii comisiei, precum şi pe reprezentanţii părţilor pentru 
a trece la analiza şi soluţionarea părţilor litigiului. Părţile sunt reprezentate pe lângă comisie prin 
agenţi, care sunt un fel de intermediari între părţi şi comisie, de consilieri şi experţi. 
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Următoarea etapă a procedurii concilierii internaţionale este ancheta. Sarcina acesteia este 
examinarea tuturor circumstanţelor de fapt a diferendului, procedura desfaşurându-se în 
contradictoriu. Specific este faptul că această etapă are un rol facultativ, nefiind obligatorie atunci 
când părţile au prezentat toate materialele cauzei necesare şi toate dovezile au fost examinate. Dacă 
părţile consideră, după stabilirea împrejurărilor de fapt în cadrul anchetei, că divergenţa dintre ele 
este clarificată şi diferendul este rezolvat, procedura de conciliere poate lua sfârşit la această etapă 
(art.XXVI Pactului de la Bogota). 

Concilierea propriu-zisă este o etapă de bază a activităţii comisiilor de conciliere, care constă 
în examinarea şi aprecierea probelor prezentate de părţi, precum şi a rezultatelor anchetei. În vederea 
examinării atente a faptelor, comisia de conciliere recurge în afara unor declaraţii scrise la citirea 
părţilor - prin agenţii lor, ajutaţi de experţi, consilieri - pentru audierea lor asupra problemei care face 
obiectul diferendului. Momentul de bază este - propunerea de către comisie a unei soluţii 
convenabile ambelor părţi, şi nu de a impune o asemenea soluţie. Pentru îndeplinirea acestei sarcini 
conciliatorii trebuie să se bucure de încrederea deplină a părţilor şi de colaborarea permanentă cu 
acestea. Pentru comisie, această reclamă: audierea tuturor reprezentanţilor celor două părţi în 
diferend, fără nici un fel de discriminare, precum şi citarea acestora numai cu consimţământul şi prin 
intermediul guvernului respectiv; stabilirea împrejurărilor de fapt şi efectuarea oricărei constatări la 
faţa locului numai în prezenţa agenţilor şi experţilor părţilor în diferend, ceea ce accentuează 
respectul suveranităţii şi neamestecul în treburile interne ale părţilor. La rândul lor statele trebuie să 
faciliteze lucrările comisiei furnizându-i toate documentele şi informaţiile necesare şi să permită 
audierea reprezentanţilor părţilor şi, după caz, cercetarea la faţa locului. 

O altă regulă de procedură a concilierii priveşte caracterul secret al lucrărilor, care se 
desfăşoară ”cu uşile închise”, publicitatea fiind interzisă până ce rezultatul procedurii de conciliere 
nu este evident. De la această regulă se poate deroga numai pe baza umanităţii comisiei şi cu acordul 
părţilor. Regula secretului se extinde, în aceleaşi condiţii, şi asupra raportului comisiei de conciliere, 
precum şi a procesului-verbal care consemnează poziţia părţilor în diferend faţă de propunerile 
comisiei de conciliere, ele putând fi publicate doar cu consimţământul părţilor, în virtutea unei 
decizii a comisiei. 

Ultima etapă a procedurii de conciliere este întocmirea unui raport, ale cărui concluzii trebuie 
să fie motivate, atât în fapt cât şi în drept, prin acesta propunându-se părţilor anumite ”aranjamente 
convenabile pe bază de concesii reciproce”.1 

Pactul Saavedra-Lamas din 1933 a prevăzut că comisia de conciliere va emite raportul său în 
termen de un an de la prima sa întrunire, dacă părţile nu decid altfel. Odată întreruptă, procedura de 
conciliere nu se putea întrerupe decât prin reglementarea dintre părţi. În scopul de a comunica 
raportul său părţilor, comisia fixa acestora un termen care nu putea depăşi 6 luni, în care ele trebuiau 
să se pronunţe asupra bazelor reglementării propuse de către comisie. La expirarea acestui termen 
comisia constată într-un act final hotărârea părţilor. 

Procedura de conciliere este încheiată în următoarele cazuri:  
1. atunci când diferendul a fost rezolvat,  
2. când părţile au acceptat sau o parte au respins recomandările din raport printr-o notificare 

scrisă adresată Secretarului General al ONU,  
3. la expirarea unei perioade de 3 luni de la data comunicării raportului părţilor. Onorariile şi 

cheltuielile comisiei vor fi suportate de către părţile la diferend. Printr-un acord aplicabil numai 
diferendului respectiv, părţile la diferend pot conveni să deroge de la acesta procedură.2 

Apărută în anii imediat următori conferinţelor de pace de la Haga din 1899 şi 1907, concilierea 
internaţională reprezintă o dezvoltare a principiilor ce au stat la baza comisiilor internaţională de 
                                                 
1Miga-Beşteliu   Raluca,   Drept   internaţional.   Introducere   în   drept internaţional public, Editura ALL 
Educaţional, 1997,  p.311. 
2 Sîrcu D.. Modalităţi de soluţionare a diferendelor maritime. Revista Moldovenească de Drept Internaţional și 
Relaţii Internaţionale, Nr.2, 2009, p.13. 
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anchetă. Prima formă mai evaluată a acestor comisii o găsim în tratatele Knox semnate de SUA în 
1911 cu Anglia şi Franţa. Inovaţia prevăzută de aceste tratate constă în faptul că se forma dinainte o 
comisie permanentă a cărei sarcină era, ca pe lângă constatarea şi elucidarea faptelor, să facă 
recomandări sau sugestii părţilor pentru soluţionarea diferendelor. 

Actul de naştere al concilierii internaţionale a fost semnat de statele continentului american 
odată cu încheierea tratatelor Bryan prin care părţile se angajau să supună unei comisii formată din 
cinci membri toate diferendele, de orice natură, care nu au putut fi reglementate prin tratative 
diplomatice. Importanţa specială a acestor tratate constă în aceea că statele se angajau dinainte de a 
declanşa ostilităţile până când comisia nu-şi va prezenta raportul şi încă o perioadă după aceea. Din 
acest motiv au fost denumite tratate ”de îngheţare” (cooling off treaties). 

Tratatele Bryan au constituit punctul de plecare pentru o serie de tratate colective, iniţiativa 
încheierii cărora a aparţinut continentului american. Astfel, în 1923, la Washington se încheie 
Tratatul colectiv de conciliere; tot în acelaşi an la Santiago se încheie Tratatul pentru prevenirea 
conflictelor între statele americane (Tratatul Gondra), care a încercat de a sistematiza Tratatele 
Bryan. Avantajele acestor două tratate colective constau în aceea că: erau expresia solidarităţii 
statelor americane şi conţineau prevederi care reglementau echitabil reprezentarea tuturor părţilor în 
comisiile de conciliere. 

Competenţa comisiilor de conciliere a fost lărgită prin Convenţia panamericană de conciliere 
din 1929, care prevedea declanşarea procedurii de conciliere nu numai la cererea părţilor dar şi din 
oficiu, în cazul când comisia consideră posibilitatea unor tulburări în relaţiile dintre statele membre. 
Pactul Saavedras-Lamas din 1933, la rândul său, a instituit sistemul permanent de conciliere. 

Dacă America este leagănul de naştere a concilierii, Europa este terenul pe care s-a dezvoltat. 
Dintre cele mai importante documente multilaterale menţionăm: Tratatele de la Locarno din 1925, 
care au stabilit în formă finală regulile de bază ale concilierii. Astfel, potrivit acestor tratate, care 
împărţeau diferendele în două grupe: cele în care erau revindecate drepturile şi toate celelalte 
diferende, - procedura concilierii avea o sferă foarte largă, în sensul că ea se aplica tuturor 
diferendelor ce nu aveau natură juridică şi, dacă părţile erau de acord, se aplica şi diferendelor 
juridice, înainte ca acestea să fie supuse arbitrajului sau justiţiei. Aceste documente neavând o 
aplicare în practică, a generat încheierea la 1928 la Geneva a Actului General privind reglementarea 
paşnică a diferendelor internaţionale. Capitolul 3 al acestui se referă la conciliere şi prevedea două 
categorii de comisii: permanente şi speciale. Competenţa comisiilor se extindea în principiu la toate 
categoriile de diferende. Importanţa acestui act denotă şi faptul că el a fost revizui de ONU în l949. 

Prevederile Actului General de la Geneva au fost consacrate şi în Actul General de conciliere, 
arbitraj şi de reglementare judiciară, semnat la 1929 de statele membre ale Micii înţelegeri - 
România, Cehoslovacia şi Iugoslavia. 

Într-un mod diferit a evaluat instituţia concilierii în contextul unor convenţii încheiate în 
cadrul ONU sau al unor acorduri care instituie şi o anumită structură organizatorică proprie, cum 
este de exemplu Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială în contextul 
acestei convenţii, procedura concilierii diferă faţă de practică în următoarele puncte esenţiale: 
obiectul diferendului poate constitui divergenţele dintre state în ce priveşte interpretarea convenţiei; 
sesizarea comisiei se efectuează prin intermediul Comitetului compus din 18 experţi; însuşi comisia 
este formată de către preşedintele Comitetului. Prevederi similare cu privire la procedura concilierii 
sunt supuse şi în Pactul cu privire la drepturile civile şi politice. Procedura desfăşurării lucrărilor de 
conciliere este prevăzută şi în Convenţia asupra dreptului tratatelor din 1969, despre care noi deja 
am vorbit. 

Comisiile de consiliere, de-a lungul existenţei sale, au soluţionat un număr limitat de cazuri. În 
majoritatea lor, obiectul acestora au constituit: interpretarea tratatelor, probleme de contrabandă, 
suprataxă, de drept maritim, de împrumuturi etc. Numeroşi autori au văzut acest eşec în caracterul 
excesiv tehnic al instituţiei, în apropierea sa de arbitraj. Conform opiniei altor autori, concilierea nu 
se aplică în practice statelor din simplul motiv că părţile preferă să soluţioneze conflictul sau pe calea 
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negocierilor directe, sau să se adreseze la mijloacele jurisdicţionale care au preluat funcţia comisiei 
de conciliere - examinarea circumstanţelor de fapt a diferendului. Manley O. Hudson spune că 
cunoaştem un număr mic de cazuri a concilierii internaţionale, numai din simplul motiv că întreaga 
procedură precum şi rezultatele a acesteia, adică raportul, nu se publică şi rămân secrete, însăşi 
autorul relevă doar şase cazuri de soluţionare a diferendului prin intermediul concilierii 
internaţionale, în perioade de la 1913 până la 1944. Pentru acesta evidenţiem: trei litigii cu privire la 
interpretarea tratatelor din domeniul comerţului internaţional dintre Germania şi Lituania din 1931, 
Franţa şi Portugalia din 1928 şi Danemarca şi Lituania din 1938; un caz de contrabandă dintre Belgia 
şi Paraguai din 1929; incidentul ”Vanguardia” dintre Bolivia şi Paraguai din 1929; şi un incident de 
frontieră între Republica Dominicană şi Haiti din 1937. 

În ce priveşte perioada după cel de-al doilea război mondial, a pierdut importanţa deoarece 
statele, în scopul soluţionării pe cale paşnică a diferendelor dintre ele, preferă să recurgă la oficiile 
organizaţiilor internaţionale. Ca exemplu menţionăm Conflictul teritorial dintre Maroc şi Algeria din 
1963. În baza recomandărilor Organizaţiei Unităţii Africane, între părţi au avut loc negocieri 
prealabile la care ele au convenit să recurgă la serviciile comisiei mixte compuse din reprezentanţii 
acestor două state. 

Alt exemplu este incidentul dintre Israel şi Siria din 1951 cu privire la determinarea frontierei. 
Ca rezultat a fost creată o comisie mixtă pentru rezolvarea diferendului (Mixed Armistice 
Commission) în sarcinile căreia intra şi examinarea statului zonei demilitarizate Dan. Comisia a avut 
trei şedinţe dar din cauza neinteresării Israelului de a soluţiona diferendul, toate aceste încercări au 
eşuat. 

În concluzie, considerăm că consilierea internaţională este un mijloc important de soluţionare a 
unor diferende care implică examinarea circumstanţelor de fapt, fapt care se dovedeşte prin 
numeroase tratate ce reglementează această procedură. Acest mijloc este foarte convenabil statelor 
aflate în diferend, deoarece se efectuează în conformitate cu procedura judiciară, deci presupune 
examinarea obiectivă a tuturor circumstanţelor cauzei, dar în acelaşi moment soluţia pronunţată nu 
are efect obligatoriu pentru părţi. 
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Summary: The article highlights the procedure for handling complaints and denunciations to 

criminal prosecution authorities, the procedure for appealing the decisions of the criminal 
investigation bodies on refusal to issue a resolution on the initiation of criminal prosecution, 
including to judicial instances. 

 
Актуальность темы обусловлена противоречивостью норм Уголовно – 

процессуального кодекса РМ, регулирующих порядок рассмотрения жалоб на отказы органов 
уголовного преследования начать уголовное преследование. 

Ключевые слова: жалоба, петиция, донос, анонимный донос, орган уголовного 
преследования, офицер уголовного преследования, исполнитель деяния, мотивированное 
постановление. 

Изложение основного материала. 
Уголовное преследование осуществляется в соответствии с Разделом I Уголовное 

преследование. Особенной части Уголовно – процессуального кодекса Республики Молдова 
(далее - УПК РМ) № 122-XV от 14.03.2003 года.1 

Согласно ст. 252 УПК РМ предметом уголовного преследования является сбор 
необходимых доказательств о наличии преступления, идентификации исполнителя деяния для 
определения наличия основания направления или ненаправления уголовного дела в суд в 
соответствии с законом и установления ответственности, которую должен понести 
исполнитель деяния.  

Уголовное преследование осуществляется прокурором и органами, указанными в ст. 253 
УПК РМ, т.е. прокурором и органами, созданными в соответствии с законом в составе: 

1) Министерства внутренних дел;  
2) Таможенной службы; 
3) Национального центра по борьбе с коррупцией. 

От имени органов уголовного преследования выступают офицеры по уголовному 
преследованию, специально назначенными в составе органов уголовного преследования, 
подчиняющимися руководителю соответствующего органа. 

Статус офицера по уголовному преследованию устанавливается законом. 

                                                 
1 Официальный монитор РМ № 248-251 от 05.11.2013 г. 
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Согласно части (1) ст. 262 УПК РМ орган уголовного преследования может быть 
осведомлен о совершенном или готовящемся к совершению преступлении, предусмотренном 
Уголовным кодексом, посредством:  

1) жалобы;  
2) доноса;  
3) явки с повинной;  
4) выявления непосредственно органом уголовного преследования или прокурором 

обоснованного подозрения в совершении преступления.  
Легальное определение понятий «жалоба» и «донос» содержится в частях (1) и (2) ст. 

263 УПК РМ, согласно которым жалобой является осведомление, осуществленное 
физическим или юридическим лицом, которому причинен ущерб преступлением, а доносом 
является осведомление, осуществленное физическим или юридическим лицом о совершенном 
преступлении. 

Согласно части (3) ст. 263 УПК РМ жалоба или, в зависимости от обстоятельств, донос 
должны содержать: фамилию, имя, статус и место жительства заявителя, описание деяния, 
являющегося предметом жалобы или доноса, указание исполнителя деяния, если он известен, 
и средства доказывания.  

Согласно части (8) ст. 263 УПК РМ анонимные доносы и жалобы не могут служить 
основанием для начала уголовного преследования, однако после проведенного на их основе 
контроля орган уголовного преследования может по своей инициативе начать уголовное 
преследование.  

Обязанность органов уголовного преследования получить и рассматривать жалобы и 
доносы установлена ст. 265 УПК РМ . 

Согласно части (1) ст. 265 УПК РМ орган уголовного преследования обязан принимать 
жалобы или доносы о совершенных, подготовленных или находящихся в стадии подготовки 
преступлениях даже тогда, когда дело не относится к его компетенции. Лицу, заявившему 
жалобу или донос, незамедлительно выдается справка в подтверждение этого факта с 
указанием лица, получившего жалобу или донос, и времени регистрации таковых. 
Согласно части (2) ст. 265 УПК РМ отказ органа уголовного преследования принять жалобу 
или донос может быть незамедлительно, но не позднее чем в 5-дневный срок с момента отказа 
обжалован судье по уголовному преследованию.  

К сожалению УПК РМ не устанавливает юридической ответственности ни за отказ от 
регистрации жалобы или доноса, ни за отказ от рассмотрения жалобы или доноса, ни за 
формальное рассмотрение жалобы или доноса, что создает благоприятные условия для 
сокрытия преступлений. 

Полагаем необходимым установить административную ответственность за отказ в 
регистрации жалоб и доносов, за отказ от рассмотрения жалоб и доносов и за их формальное 
рассмотрение. 

Так, согласно части (1) ст. 71 Кодекса Республики Молдова о правонарушениях (далее – 
КоП РМ) № 218-XVI от 24.10.2008 года умышленное нарушение положений законодательства 
о доступе к информации или о подаче петиций влечет наложение штрафа на физических лиц в 
размере от 9 до 15 условных единиц и на должностных лиц в размере от 18 до 30 условных 
единиц.1 

Жалобы и доносы о совершенных или готовящихся преступлениях имеют более важное 
значение, чем петиции. Поэтому за нарушение порядка их регистрации и рассмотрения 

                                                 
1 Официальный монитор РМ № 3-6 от 16.01.2009 г. 
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должна быть установлена административная ответственность, не менее строгая, чем 
ответственность за нарушение законодательства о петициях. 

Согласно части (1) ст. 274 УПК РМ орган уголовного преследования или прокурор, 
осведомленный в порядке, предусмотренном ст. 262 и 273, в 30-дневный срок распоряжается 
посредством постановления о начале уголовного преследования в случае, если из акта 
осведомления или констатирующих актов вытекают разумные подозрения в совершении 
преступления и отсутствуют какие-либо обстоятельства, исключающие уголовное 
преследование, уведомив об этом лицо, осуществившее осведомление, или соответствующий 
орган. 

Перечень обстоятельств, исключающих уголовное преследование, содержится в ст. 275 
УПК РМ, согласно которой уголовное преследование не может быть начато, а если было 
начато, не может осуществляться и подлежит прекращению.  

Согласно части (5) ст. 274 УПК РМ в случае, если прокурор отказывается начать 
уголовное преследование, он подтверждает это мотивированным постановлением и извещает 
об этом лицо, осуществившее осведомление, в кратчайший срок, но не более 15 дней. В 
случае, когда прокурор считает, что отсутствуют основания для начала уголовного 
преследования, он своим постановлением отменяет постановление о начале уголовного 
преследования и распоряжается об отказе в начале уголовного преследования и прекращении 
уголовного судопроизводства. 

Согласно части (6) ст. 274 УПК РМ постановление об отказе начать уголовное 
преследование может быть обжаловано путем подачи жалобы в судебную инстанцию в 
соответствии с положениями ст. 313. 

Частям (5) и (6) ст. 274 УПК РМ, позволяющим обжаловать постановление прокурора об 
отказе начать уголовное преследование судье по уголовному преследованию, противоречит 
часть (2) ст. 2991 УПК РМ, согласно которой если обжалуемые действия, бездействия и акты 
были осуществлены или санкционированы территориальным прокурором или прокурором 
специализированной прокуратуры, а также их заместителями, жалоба рассматривается 
Генеральным прокурором или его заместителями либо прокурорами – начальниками 
управлений, отделов и служб Генеральной прокуратуры. Если обжалуемые действия, 
бездействие и акты были осуществлены или санкционированы прокурорами – начальниками 
управлений, отделов и служб Генеральной прокуратуры, жалоба рассматривается 
Генеральным прокурором или его заместителями. 

Частям (5) и (6) ст. 274 УПК РМ противоречит также ст. 299 УПК РМ, согласно которой 
прокурор в течение не более 15 дней по получении жалобы, поданной с соблюдением 
положений ст. 298, обязан рассмотреть ее и сообщить заявителю о принятом им решении. 

В случае отклонения жалобы прокурор в своем постановлении обязан изложить мотивы, 
по которым жалоба признана необоснованной, с разъяснением при этом порядка обжалования 
своего решения судье по уголовному преследованию. 

Полагаем, что часть (2) ст. 2991 УПК РМ следует дополнить частью (21), согласно 
которой жалоба на отказ начать уголовное преследование может быть подана 
непосредственно судье по уголовному преследованию. 

Согласно части (2) ст. 313 УПК РМ лица, указанные в части (1), вправе обжаловать 
судье по уголовному преследованию: 

1) отказ органа уголовного преследования: 
а) в приеме жалобы или доноса о приготовлении или совершении преступления; 
b) в удовлетворении ходатайств в предусмотренных законом случаях;  
c) начать уголовное преследование; 
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d) в освобождении лица, задержанного с нарушением положений ст. 165 и 166 настоящего 
кодекса; 

e) в освобождении лица, содержащегося под стражей с нарушением срока задержания или 
срока, на который разрешен арест.  

2) постановления о прекращении уголовного преследования, или о прекращении 
уголовного судопроизводства, или о выведении лица из-под уголовного преследования; 

3) иные действия, затрагивающие конституционные права и свободы лица. 
Согласно части (4) ст. 313 УПК РМ жалоба рассматривается судьей по уголовному 

преследованию в течение 10 дней с участием прокурора и вызовом заявителя, а также лиц, 
права и свободы которых могут быть затронуты удовлетворением жалобы. Неявка заявителя 
и/или лиц, права и свободы которых могут быть затронуты удовлетворением жалобы, не 
препятствует ее рассмотрению. Прокурор обязан представить в судебную инстанцию 
соответствующие материалы. В ходе рассмотрения жалобы прокурор и заявитель, а также 
лица, права и свободы которых могут быть затронуты удовлетворением жалобы, дают 
объяснения.  

Порядок рассмотрения судьей по уголовному преследованию жалобы на отказ начать 
уголовное преследование установлен ст. 313, 314, 316-320, 327, 328, частью (1) ст. 331. ст. 333, 
334, 336-342 УПК РМ. 

Согласно части (1) ст. 314 УПК РМ судебная инстанция в ходе рассмотрения дела 
обязана непосредственно и всесторонне исследовать доказательства по делу, представленные 
сторонами процесса или полученные по их требованию, в том числе допросить подсудимых, 
потерпевших, свидетелей, исследовать вещественные доказательства, огласить заключения 
судебной экспертизы, протоколы и иные документы, а также рассмотреть иные 
доказательства, предусмотренные настоящим кодексом.  

Согласно части (1) ст. 317 УПК РМ в заседании судебной инстанции председательствует 
судья или председатель судебного состава, которому было распределено в соответствии со ст. 
344 уголовное дело. 

Согласно части (2) ст. 317 УПК РМ председательствующий руководит судебным 
заседанием и в интересах правосудия принимает все предусмотренные настоящим кодексом 
меры по обеспечению равноправия сторон процесса, сохраняя объективность и 
беспристрастность, создавая необходимые условия для всестороннего, полного и 
объективного исследования всех доказательств, представленных сторонами процесса или 
добытых по их требованию. 

Согласно части (1) ст. 320 УПК РМ участие прокурора в судебном разбирательстве 
является обязательным, и он исполняет свои обязанности в соответствии со ст. 53. В судебном 
разбирательстве в первой инстанции участвует прокурор, руководивший уголовным 
преследованием или, в зависимости от обстоятельств, самостоятельно осуществлявший его по 
данному делу. В случае невозможности участия такового вышестоящий прокурор принимает 
решение об участии в заседании иного прокурора. При необходимости вышестоящий 
прокурор может распорядиться об участии в судебном разбирательстве группы прокуроров. 

Согласно части (3) ст. 320 УПК РМ неявка прокурора в судебное заседание влечет его 
откладывание, о чем уведомляется вышестоящий прокурор. За необоснованное отсутствие в 
суде прокурор подвергается судебному штрафу в случае, если это привело к дополнительным 
судебным издержкам. 

Полагаем, что неявка прокурора в судебное заседание по неуважительным причинам не 
должна быть основанием для откладывания судебного разбирательства. Неявка прокурора, 
постановление которого обжалуется, является одним из косвенных доказательств 
незаконности вынесенного этим прокурором постановления. Поэтому часть (3) ст. 320 УПК 
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РМ следует изменить, предусмотрев, что неявка прокурора в судебное заседание не является 
основанием для откладывания судебного разбирательства, но является основанием для 
применения к прокурору штрафа в размере от 30 до 60 условных единиц, который 
применяется судом на основании протокола о правонарушении, составленного работниками 
полиции согласно части (4) ст. 400 КоП РМ. 

Неявка прокурора в судебное заседание по неуважительным причинам является 
правонарушением, предусмотренным частью (1) ст. 317 КоП РМ (Проявление неуважения к 
судебной инстанции или к Конституционному суду), которое влечёт наложение штрафа на 
физических лиц в размере от 6 до 30 условных единиц и на должностных лиц в размере от 30 
до 60 условных единиц. 

Часть (2) ст. 320 УПК РМ противоречит нормам КоП РМ и создаёт благоприятные 
условия для нарушения разумных сроков рассмотрения дела. 

Согласно части (4) ст. 320 УПК РМ если в ходе судебного разбирательства выясняется, 
что прокурор лишен возможности дальнейшего участия в заседании, он может быть заменен 
другим прокурором. Вновь вступившему в процесс прокурору судебная инстанция 
предоставляет время, необходимое для ознакомления с материалами уголовного дела, в том 
числе исследованными в судебной инстанции, а также для подготовки к дальнейшему 
участию в процессе, однако замена прокурора не требует рассмотрения дела с самого начала. 
Прокурор вправе потребовать повторения некоторых процессуальных действий, 
произведенных в заседании в его отсутствие, если ему необходимо уточнить какие-либо 
дополнительные вопросы. 

Согласно ст. 327 УПК РМ по требованию сторон, судебная инстанция может отложить 
судебное заседание на срок до одного месяца с тем, чтобы они представили дополнительные 
доказательства в случае, если считают, что представленные в судебную инстанцию 
доказательства являются недостаточными для подтверждения их позиции. Дополнительно 
представленные доказательства рассматриваются в судебном заседании в обычном порядке. В 
случае непредставления сторонами дополнительных доказательств в установленный срок 
судебная инстанция рассматривает дело на основе имеющихся доказательств. 

Согласно части (1) ст. 93 УПК РМ доказательствами являются полученные в 
установленном настоящим кодексом порядке фактические данные, на основе которых 
устанавливаются наличие или отсутствие преступления, личность совершившего 
преступление, виновность или невиновность обвиняемого, а также иные обстоятельства, 
имеющие значение для правильного разрешения дела.  

Согласно части (2) ст. 93 УПК РМ в качестве доказательств в уголовном 
судопроизводстве допускаются фактические данные, установленные с помощью следующих 
средств: 

1) показания подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, потерпевшего, гражданского 
истца, гражданского ответчика, свидетеля;  

2) заключение судебного эксперта;  
3) вещественные доказательства;  
4) протоколы действий по уголовному преследованию и судебных расследований;  
5) документы, в том числе официальные;  
6) аудио- и видеозаписи, фотографии;  
7) научно-технические и судебно-медицинские заключения; 
8) процессуальные акты о результатах специальных розыскных мероприятий и 

приложения к ним, включая стенограммы, фотографии, записи и др.; 
9) протоколы по результатам параллельных финансовых расследований.  
Оценка доказательств осуществляется в соответствии со ст. 101 УПК РМ. 
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Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения его уместности, 
существенности, допустимости и достоверности, а все доказательства в совокупности – с 
точки зрения их сопоставимости.  

Представитель органа уголовного преследования или судья оценивают доказательства, 
сообразуясь со своим внутренним убеждением, основанным на всестороннем, полном и 
объективном рассмотрении их в совокупности, руководствуясь законом.  

Ни одно доказательство не имеет заранее установленной силы для органа уголовного 
преследования или судебной инстанции.  

Судебная инстанция обязана основывать свое решение лишь на тех доказательствах, к 
исследованию которых все стороны имели доступ в равной мере, и обосновывать в решении 
допустимость или недопустимость всех собранных доказательств. 

Необходимо учитывать, что судья по уголовному преследованию не имеет права 
участвовать в рассмотрении дела, если имеются обстоятельства, предусмотренные частями 
(1)-(3) ст. 33 УПК РМ. 

Согласно части (1) ст. 336 УПК РМ при рассмотрении дела в первой инстанции и в 
апелляционной инстанции ход судебного заседания отражается в протоколе, который ведет 
секретарь судебного заседания. Протокол судебного заседания набирается на компьютере и 
сохраняется в порядке, установленном Высшим советом магистратуры. В случае, если 
использование компьютера невозможно, протокол составляется в рукописной форме, а затем 
печатается на компьютере. 

Согласно части (2) ст. 336 УПК РМ в целях обеспечения полноты протокола в судебном 
заседании используются аудио- и/или видеозаписывающие либо другие технические средства. 
Факт использования этих средств для фиксации хода судебного заседания отмечается в 
протоколе. 

Участники процесса согласно части (6) ст. 336 УПК РМ вправе подать в письменной 
форме замечания на протокол судебного заседания. 

Согласно части (7) ст. 336 УПК РМ замечания к протоколу рассматриваются 
председательствующим в судебном заседании, который в целях уточнения отдельных 
моментов может вызвать лицо, сформулировавшее их. Результаты рассмотрения замечаний в 
случае согласия с ними излагаются резолюцией на тексте замечаний, а в случае их отклонения 
– в мотивированном определении. Замечания и определение по ним прилагаются к протоколу.  

Согласно части (1) ст. 338 УПК РМ после завершения судебных прений судья, 
рассматривающий дело единолично, устанавливает место, дату и время провозглашения 
мотивированного решения. 

Согласно части (3) ст. 338 УПК РМ мотивированное решение провозглашается в 
течение не более 30 дней. В исключительных случаях, когда в связи со сложностью дела 
решение по нему не может быть провозглашено в указанный срок, судебная инстанция может 
отложить его провозглашение, но не более чем на 15 дней.  

Полагаем, что часть (3) ст. 338 УПК РМ следует изменить, сократив срок вынесения 
мотивированного решения до 15 дней. 

 Решение принимается судьей в совещательной комнате в соответствии со ст. 239 УПК 
РМ. 

Согласно части (5) ст. 241 и части (5) ст. 313 УПК РМ судья по уголовному 
преследованию, рассмотрев жалобу на отказ органа уголовного преследования начать 
уголовное преследование, выносит определение. 

Согласно части (6) ст. 313 УПК РМ определение судьи по уголовному преследованию 
является вступившим в законную силу, за исключением определений об отказе начать 
уголовное преследование, о выведении лица из-под уголовного преследования, о 
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прекращении уголовного преследования, о прекращении уголовного судопроизводства и о 
возобновлении уголовного преследования, которые могут быть обжалованы в кассационном 
порядке в апелляционной палате в 15-дневный срок со дня оглашения приговора.  

Порядок кассационного обжалования судебных решений, по которым не предусмотрено 
обжалование в апелляционном порядке, в том числе и определений судей по уголовному 
преследованию, установлен ст. 437-449 УПК РМ. 

Согласно части (1) ст. 439 УПК РМ срок подачи кассационной жалобы на решения, в 
отношении которых законом не предусмотрен апелляционный порядок обжалования, 
составляет 15 дней со дня вынесения решения.  

Полагаем, что срок подачи кассационной жалобы должен исчисляться со дня получения 
копии решения (определения). И поэтому в часть (1) ст. 439 УПК РМ следует внести 
соответствующее изменение. 

Согласно части (2) ст. 439 УПК РМ срок подачи кассационной жалобы, восстановления 
пропущенного срока, подачи кассационной жалобы с пропуском срока, а также отзыва 
кассационной жалобы регламентируется положениями статей 402–407, применяемыми 
соответствующим образом.  

Согласно части (1) ст. 403 УПК РМ апелляционная жалоба, поданная с пропуском 
предусмотренного законом срока, считается поданной в срок, если апелляционная инстанция 
установила, что пропуск вызван обоснованными причинами, а апелляционная жалоба была 
подана не позднее чем в 15-дневный срок после начала исполнения наказания или взыскания 
материального ущерба.  

Таким образом, согласно части (2) ст. 439 УПК РМ пропущенный срок подачи 
кассационной жалобы может быть восстановлен в соответствии с частью (1) ст. 403 УПК РМ. 

Кассационная жалоба подается в соответствии со ст. 445 УПК РМ в письменном виде и 
должна быть обоснованной. 

Содержание кассационной жалобы должно соответствовать требованиям части (2) ст. 
445 УПК РМ.  

Согласно части (3) ст. 445 УПК РМ кассационная жалоба подается в судебную 
инстанцию, решение которой обжалуется, с приложением к ней копий по числу участников 
процесса. Лицо, содержащееся под стражей, может подать кассационную жалобу в 
администрацию места содержания под стражей без приложения копий.  

Порядок рассмотрения кассационной жалобы установлен ст. 447 УПК РМ. 
В соответствии с частью (1) ст. 447 УПК РМ кассационная жалоба рассматривается с 

вызовом прокурора, адвоката и других сторон. Участие прокурора и адвоката в заседании 
кассационной инстанции является обязательным. Неявка подсудимого, потерпевшего, 
гражданского истца и гражданского ответчика, вызванных в установленном законом порядке, 
а также их представителей не препятствует рассмотрению кассационной жалобы, однако в 
случае необходимости кассационная инстанция может признать их присутствие 
обязательным, о чем эти лица уведомляются. Присутствие обвиняемого, содержащегося под 
стражей, является обязательным, за исключением случаев, когда он отказывается от 
препровождения в судебную инстанцию. 

Кассационная жалоба рассматривается составом из трех судей. Председательствующий 
в судебном заседании в соответствии с частью (2) ст. 447 УПК РМ объявляет дело, по 
которому подана кассационная жалоба, затем объявляет фамилии и имена судей, входящих в 
состав суда, прокурора, адвокатов, а также переводчика, если он участвует в заседании, и 
проверяет, не заявлялись ли отводы. 

В соответствии с частью (3) ст. 447 УПК РМ первым предоставляется слово кассатору, 
затем другим участникам заседания. Если среди поданных кассационных жалоб имеется 
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жалоба прокурора, ему предоставляется слово первым. В случае рассмотрения кассационной 
жалобы Высшей судебной палатой выступления не могут превышать 30 минут для каждого 
участника и не могут выходить за пределы аргументов кассационной жалобы. 

Согласно части (4) ст. 447 УПК РМ если стороны ссылаются на необходимость 
получения новых доказательств, они должны указать эти доказательства и способы их 
получения, а также мотивы, препятствовавшие их представлению в первой инстанции.  

Стороны в соответствии с частью (5) ст. 447 УПК РМ имеют право на реплику. 
Реплики (от латинского replica - возражаю - часть прений сторон, заключающаяся в 

возражениях, которыми обмениваются стороны в судебном процессе после произнесения 
основных речей и по поводу сказанного в них.1 

В соответствии с частью (1) ст. 448 УПК РМ рассматривая кассационную жалобу, 
кассационная инстанция проверяет законность и обоснованность обжалованного решения на 
основании материалов дела и любых новых документов, представленных в кассационную 
инстанцию. 

Кассационная инстанция согласно части (2) ст. 448 УПК РМ обязана высказаться по 
всем мотивам, приведенным в кассационной жалобе. 

В соответствии с частью (1) ст. 449 УПК РМ рассмотрев кассационную жалобу, 
кассационная инстанция выносит одно из следующих определений: 

1) отклоняет кассационную жалобу и оставляет обжалованное решение без изменения в 
случае, если: 

a) кассационная жалоба является необоснованной; 
b) кассационная жалоба подана с пропуском срока; 
c) обжалование в кассационном порядке недопустимо; 
2) удовлетворяет кассационную жалобу, отменив решение полностью или частично, и: 
a) принимает решение об оправдании лица или о прекращении производства по делу в 

случаях, предусмотренных настоящим кодексом; 
b) пересматривает дело и выносит новое решение; 
c) принимает решение о пересмотре дела судебной инстанцией, рассматривавшей дело по 

существу, – в случае необходимости сбора новых доказательств. В соответствии с частью (2) 
ст. 449 УПК РМ вынесение определения и его составление осуществляются в соответствии с 
положениями ст.417 и 418, применяемыми соответствующим образом. Часть (2) ст. 449 УПК 
РМ предусматривает, что определение кассационной инстанции должно соответствовать 
требованиям части (1) ст. 417 УПК РМ.  

Естественно, что часть (1) ст. 417 УПК РМ, определяющая содержание определения 
апелляционной инстанции, должна применяться соответствующим образом, т.е. с учётом 
специфики кассационного обжалования. 
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Summary This article offers a theoretical perspective for the analysis of the acculturation 
process in relation to the phenomenon of migration. It refers to the process of socio-cultural 
adaptation as an ability to negotiate the interactive aspects of the host culture, providing interesting 
explanations about the strategies of aculturation and the effects they cause. 
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Introducere: Studiul proceselor de aculturație la adolescenții imigranți trezește un interes 
deosebit pentru psihologia socială. Psihologia adaugă cercetărilor despre imigranți un aspect unic, 
punând accentul pe persoană în context, prin examinarea caracteristicilor individuale, a contextului în 
care se află și potențialul ei de interacțiune. Concentrându-se pe acest nivel, psihologii pot să 
înțeleagă în ce fel macrostructurile și evenimentele într-o societate ar influența atitudinile individuale 
și de identitate și, în același mod, cum atitudinile individuale și identitățile au impact asupra 
structurilor sociale.  Se constată că țările diferă între ele în ceea ce privește istoria și politica 
referitoare la imigranți. Țările precum Canada, Australia și Statele Unite ale Americii, au fost numite 
istoric națiuni de imigranți, în timp ce altele, cum ar fi de exemplu Germania, abia recent a 
recunoscut și a căutat beneficiile din a fi o națiune-gazdă. În plus, modelele de studiere a fenomenului 
migrației  u fost diferite. De exemplu, în Statele Unite ale Americii, politica de asimilare a fost 
privilegiată, în timp ce în Canada au fost alese alte forme de aculturație, cum ar fi de exemplu  
integrarea.  

Aculturația este un proces care presupune un contact dintre două culturi diferite și implică o 
serie de schimbări în ambele culturi. Pentru mai mult de treizeci de ani, psihologii s-au concentrat 
asupra unor aspecte fundamentale ale fenomenului, în special asupra atitudinilor oamenilor în 
procesul de contact dintre persoanele ce aparțin unor culturi diferite, asupra comportamentelor 
manifestate și asupra identității lor culturale. Contactul intercultural a fost pe larg studiat de 
sociologie și antropologie, care au evidențiat două aspecte: gradul contactelor în sine, cu participarea 
ulterioară a fiecărui grup în viața celuilalt și gradul de menținere culturală manifestat de fiecare grup. 
Într-o situație interculturală, un grup poate pătrunde (sau ignora) cultura celuilalt și poate rămâne 
diferit și separat din punct de vedere cultural (sau se poate îmbina) cu celălalt.   

La nivel psihologic, fiecare dintre noi își asumă, într-o situație ipotetică de contact intercultural 
atitudini specifice față de cele două aspecte fundamentale menționate mai sus. Atunci când acestea 
sunt analizate, ținându-se cont de punctul de vedere al imigranților, se vorbește despre strategii de 
aculturație, care în mod specific ar fi: integrarea, asimilarea, separarea și marginalizarea.  

Însă, atunci când își asumă punctul de vedere al populației-gazdă, sau cel care oricum 
reprezintă majoritatea, se vorbește despre ideologia multiculturalistă. Chiar asumând acest punct de 
vedere, rezultatul dă naștere la patru alternative posibile: multiculturalismul, contopirea/fuziunea, 
segregarea și excluderea. Este important de a reitera faptul că este necesar un proces care implică 
ambele grupe, atât din punct de vedere cultural, cât și din punct de vedere psihologic.  
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Dar nu trebuie să uităm importanța pe care influența majorității o are în aceste procese, 
deoarece, în mod inevitabil, grupul dominant ghidează alegerea strategiei de aculturație. De fapt, 
dacă în țara-gazdă nu există nici o dorință de acceptare față de imigranți, ar fi foarte dificil pentru 
aceștia din urmă să se integreze. 

 O abordare paralelă pentru o înțelegere mai bună a strategiilor de aculturație adoptate, o 
solicită identitatea culturală, un set complex de credințe și de atitudini pe care oamenii le au față de ei 
înșiși ca aparținând unui anumit grup cultural. Așa cum există două moduri posibile în strategiile de 
aculturație, păstrarea culturii personale și implicarea în cultura altora, astfel există și două dimensiuni 
față de care se articulează gândul identificării cu patrimoniul cultural al grupului etnocultural și 
identificarea cu cultura adoptată de către societatea dominantă. Atunci când ambele identități sunt 
asumate, se vorbește despre integrare, când te simți străin pentru amândouă, apare fenomenul de 
marginalizare, însă, atunci când ești în totalitate identificat cu propria cultură, se vorbește despre 
separare și, invers, atunci când te identifici total cu grupul dominant, putem vorbi de asimilare.  

Contactele culturale au implicații psihologice evidente. Practic, fiecare comportament care face 
parte din repertoriul unei persoane este candidat la schimbare, în funcție de implicarea pe care un 
astfel de comportament îl are cu alte culturi cu care se întâlnește. Dar numai atunci când oamenii se 
simt în siguranță în identitatea lor culturală, vor fi capabili să accepte pe cei care sunt diferiți de ei. 

Rezultate și discuții: 
 Psihologia și-a adus o contribuție substanțială  în cercetarea proceselor de aculturație. 

Aculturația este fenomenul care apare atunci când două grupuri care au două culturi diferite intră în 
contact în mod continuu și duc la schimbul de modele culturale originale ale fiecăruia sau ale 
ambelor grupuri. Prin această definiție “aculturarea trebuie să fie distinsă de schimbul cultural, care 
reprezintă doar un aspect al acesteia și de asimilare care este doar o fază a aculturării.”1  

Aculturarea poate fi definită ca un schimb cultural care începe cu îmbinarea a doua sau mai 
multe sisteme culturale autonome. Poate fi privită ca o adaptare selectivă la sistemul de valori, la 
procesele de integrare și diferențiere, de generare a secvențelor de dezvoltare, de asumare a rolurilor 
și a factorilor de personalitate.  

Aculturarea este deci privită ca un proces bidirecțional, deoarece schimbările se referă la 
ambele grupuri.  

Există diferite modele care au încercat să explice cum are loc această influență, luându-se în 
considerare punctul de vedere a imigranților și ținând cont de cel al grupului-gazdă.   

Modelele de aculturare pot să se refere la două macro-modele, cele lineare și cele 
bidimensionale.2   

 Modelul  linear este cel prezentat de către Gordon în 1964 și reprezintă primul model de 
aculturare. Este vorba de un model unidimensional care consideră menținerea culturii de origine și 
adoptarea culturii majoritare ca o opțiune. Acest model implică o schimbare pe o cale, în care 
procesul de aculturare se consideră încheiat cu succes în momentul în care imigranții ating o 
completă asimilare. Astfel indică o modalitate aculturativă unidimensională care ia în considerare 
doar schimbările culturale prin care au trecut imigranții. La baza acestui model stă convingerea că 
relația dintre imigranți și comunitatea-gazdă este în favoarea acesteia din urmă și că imigranții adoptă 
cultura dominantă.  

In  Modelul Gordon:  
- membrii culturii minoritare tind să asimileze cultura majoritară.  

                                                 
1 Berry, J.W. Globalisation and acculturation. International Journal of Intercultural Relations, (2008). P.328-336. 

2 Bourhis, Richard Y., Moïse, Léna C., Perreault, S., Senécal, S. Towards an Interactive Acculturation Model: A 
Social Psychological Approach. International Journal of Psychology, (1997). P.369-386. 
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- există un continuu care are poli opuși: menținerea culturii de origine și adoptarea culturii 
majoritare.  

- indivizii în tranziție sunt definiți biculturali pentru că ocupă punctul mediu al continuului.  
- biculturalismul constituie o etapă intermediară de fiecare dată cu tendința de adoptare a 

culturii dominante. În această fază conflictul de valori între cultura de origine și cultura societății-
gazdă este foarte puternică și se va încheia cu pierderea vechilor valori, primirea unor noi și întărirea 
celor care sunt considerate comune.  

Valoarea acestui model consta în problemele de integrare, care afectează doar grupul de 
imigranți având  întreaga responsabilitate pentru succesul sau eșecul în calea asimilării.  

În modelul bidimensional al lui Berry pentru prima dată, este vorba de identitatea culturală a 
imigranților și cea a grupului-gazdă ca factori independenți, mai degrabă decât ca extreme ale unui 
continuum.1 

Conceptul central este că identitatea imigranților și cea al grupului-gazdă sunt două procese 
care se dezvolta separat de-a lungul diferitelor dimensiuni.   

 Astfel, indivizii se confruntă cu două dileme:  
1) Păstrarea propriei identități culturale și a valorilor sale.  
2) Căutarea relațiilor pozitive cu populația majoritară, exprimându-și astfel dorința de a avea 

contacte interetnice.   
Intersecția dintre aceste două dimensiuni dă naștere la patru strategii posibile de aculturație:  
• integrarea, prin care imigrantul vrea să-și mențină și să-și păstreze identitatea culturală 

proprie, cu toate caracteristicile sale, fără a exclude, de a intra în contact cu diferite grupuri culturale 
(menținerea specificului cultural și identitatea, contactul intercultural / participarea). 

 • asimilarea, prin care, pentru persoană este mai important să aibă relații cu alte grupuri care 
mențin identitatea culturală și tradiția lor (resocializarea în cultura dominantă, incapacitatea de a 
menține propria identitate culturală și colectivă, contactul cu grupuri indigene și participarea în 
cadrul societății plurale).   

Asimilarea în societatea-gazdă produce pierderea propriilor valori. Astfel, persoana neagă 
specificul său etnic și în scopul de a nu intra în conflict cu noile modele culturale, alege dintre 
diferite stiluri de viață oferite, cele mai potrivite pentru propria sa persoană. Asimilarea, ar apărea 
atunci când imigranții devin o parte integrantă și activă în instituțiile societății-gazdă și se identifică 
complet cu noua societate. Cu toate acestea, este un proces unidirecțional, care vede doar imigranți 
implicați în adaptarea la noua realitate, fără a pune în discuție societatea-gazdă.  

 Grupurile majoritare ar tinde să favorizeze asimilarea membrilor  grupurilor etnice minoritare, 
pentru care este necesar să se conformeze la valorile culturii dominante, abandonând propriile 
valori.2 

• separarea sau atunci când individul refuză și exclude contactul cu alte culturi, limitându-se la 
a sa proprie (menținerea doar a specificului cultural și identității sale, fără schimb între culturi, lipsa 
de contact/participare). În acest caz, persoanele tind spre valorificarea propriei apartenențe etnice, din 
care vor să păstreze tradițiile culturale, demonstrând puțin interes față de semnificația și valorile 
împărtășite în cadrul culturii-gazde. Neintegrarea reprezintă un rezultat evident, în cazul unei astfel 
de atitudini și, mai ales atunci când sunt implicați în proiecte de a se stabili cu traiul, care poate duce 
la formarea de comunități etnice deosebit de închise către exterior.  

                                                 
1 Berry, J.W. A Psychology of Immigration. Journal of Social Issues, (2001). P.615-631. 
2 Verkuyten, M. Support for Multiculturalism and Minority Rights: The Role of National Identification and Out-
group Threat, (2009). P.73. 
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• marginalizarea, în cazul în care imigrantul arată dezinteres fie în a menține propria lor 
cultură, fie în a interacționa cu altele (pierderea propriului specific cultural și identitate, lipsa de 
contact/ participare). 

Strategiile grupurilor etnoculturale 
 Menținerea propriei identități si a propriilor 

caracteristici 

Relațiile pozitive 
cu alte grupuri 

 Da Nu 

Da Integrare Asimilare 
Nu Separare Marginalizare 

Tabelul 1 (Strategii de aculturație, modelul Berry, 1980)  
Ceea ce caracterizează integrarea este o înaltă identificare cu grupul-gazdă precum și o înaltă 

identificare cu grupul de apartenență.  
În schimb, alegerea de a urma calea de asimilare, implică faptul că există o înaltă identificare 

cu grupul-gazdă, dar un nivel scăzut de identificare cu grupul de apartenență. Strategia de separare, 
în schimb, este exact opusă. Imigranții au un nivel inferior de identificare cu grupul-gazdă, 
menținând totodată un nivel ridicat de identificare cu grupul de apartenență. Marginalizarea o avem 
atunci când nu se identifică cu nici unul dintre cele două grupuri, individul alege să rămână izolat. 

Rezultatul dă naștere la următoarele interacțiuni:  
• Segregarea: când separarea este forțată de către grupul dominat.  
• Excluderea: când marginalizarea este impusă de grupul dominant.  
• Contopirea: strategia implementată de grupul dominant întru influențarea, prin intermediul 

puterii, stiluri,  prin care să producă aculturația reciprocă.  
• Multiculturalismul: reflectă strategia de integrare a minorităților. Se realizează atunci când se 

stabilesc anumite condiții psihologice, cum ar fi acceptarea și aprecierea diversității prin politici care 
în mod explicit favorizează pluralismul, nivelul scăzut de prejudecare, sentimentul de apartenență și 
de identificare față de societate în general și împărtășit de toate elementele grupului. Pentru a se 
integra, minoritatea etnică trebuie să fie favorizată de grupul-gazdă, care trebuie să demonstreze o 
atitudine de deschidere față de diversitatea culturală, nivel scăzut de prejudecare și discriminare, ceea 
ce Berry a definit ideologie de societate multiculturală. 

În același timp, acceptarea și integrarea minorităților etniilor minoritare implică, din partea 
grupului dominant, realizarea acelor schimbări (în sistemul educațional, în organizarea muncii, în 
instituțiile sanitare, etc.,) necesare pentru integrare. 

Strategiile grupului majoritar 

 
Tabelul 2 (Strategii de aculturație, modelul  Berry, 1980)  

 
Schimbările pe care două sau mai multe grupuri trebuie să le confrunte nu se referă numai la 

grup ca atare.  
Graves în 1967, a propus conceptul de aculturație psihologică, pentru a indica faptul că 

fenomenul de aculturație nu se referă doar la schimbările care se petrec la nivel de grup (ecologice, 
culturale, sociale, instituționale, etc.), dar și la ceea ce se întâmplă în interiorul persoanelor imigrate, 
inclusiv schimbul de atitudine, stilul de viață, valori, identitate, etc.,  

 Menținerea propriei identități si a propriilor caracteristici 
Relațiile pozitive cu 
alte grupuri 

 Da Nu 
Da Multiculturalismul Contopirea 
Nu Segregarea Excluderea 
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Același model al lui Berry definește aculturația psihologică ca pe niște schimbări care apar la 
individ, datorită intrării în contact cu alte culturi și participarea la procesul de aculturație. Aculturația 
psihologică, arată că acest model se bazează în special pe trei elemente: în primul rând, modul în care 
imigranții doresc să-și păstreze identitatea și, în același timp, doresc să interacționeze cu alte grupuri, 
în al doilea rând, schimbările de comportament și modul de viață în noua societate, și ultimul, stresul 
care vine de la procesul de aculturație, adică nivelul de dificultate, cu care se confruntă oamenii în 
noua situație.  

Modelul Bourhis, IAM (Interactive Acculturation Model) sau Modelul de Aculturație 
Interactivă a fost dezvoltat în scopul de a integra orientările de aculturație adoptat de majoritatea 
țării-gazdă în raport cu anumite grupuri de imigranți, strategiile de aculturație adoptate de imigranți 
în interiorul țării-gazdă și consecințele la nivelul relațiilor interpersonale și intergrupale, produse de o 
combinație de strategii de aculturație a imigranților și a orientărilor manifestate.  

Modelul de Aculturație Interactivă susține că orientările de aculturație ai membrilor majoritari 
influențează strategiile de aculturație adoptate de minoritatea de imigranți.  

Potrivit lui Bourhis strategiile aculturative adoptate de către imigranți și orientările adoptate de 
comunitatea-gazdă interacționează, producând o adaptare, care poate duce la rapoarte intergrupale de 
la "consensuale", "problematice" până la "conflictuale".1  

Imigranții nu sunt în poziția de a adopta exact aceeași politică de aculturație precum cea a 
membrilor comunității dominante, deoarece aceștia sunt în poziții diferite.  

Potrivit lui Bourhis, atunci când comunitatea locală și imigranții intră în contact, intervin trei 
factori: 1. strategiile de aculturație adoptate de către imigranți în comunitatea-gazdă; 2. orientările de 
aculturație a comunității-gazdă față de un grup specific de imigranți; 3. relațiile interpersonale și a 
intergrupurilor, care sunt produsul unei combinații între strategiile imigranților și orientările 
comunității-gazdă și interacțiunea dintre comportamentele aculturative ale celor două grupuri.  

Primul factor al modelului corespunde cu cel propus de Berry, adică orientarea de aculturație a 
imigranților, în timp ce al doilea element al modelului constă în orientarea de aculturație în raport cu 
comunitatea-gazdă. [4,p.369-386] 

Dimensiunile analizate sunt două:   
1. Este bine ca imigranții să mențină cultura lor?  
 2. Este bine ca imigranții să adopte cultura comunității-gazdă?  
În funcție de răspunsuri, obținem patru tipuri de rezultate:  
Pentru imigranți se obține următoarea schemă:  

 Da Nu 
Da Integrare Asimilare 
Nu Separare Marginalizare 

Anomie/Individualism 

 
Pentru societatea-gazdă posibilele intersectări dau următoarele rezultate:  

 Da Nu 
Da Integrare Asimilare 

Nu Segregare Excludere/Individualism 

                                                 
1 Bourhis, Richard Y., Moïse, Léna C., Perreault, S., Senécal, S. Towards an Interactive Acculturation Model: A 
Social Psychological Approach. International Journal of Psychology, (1997). P.369-386 
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- Orientarea de integrare (da/da) este susținută de membrii majoritari ai societății-gazdă care 

acceptă și evaluează pozitiv faptul că imigranții păstrează unele aspecte ale culturii lor de origine și 
acceptă și evaluează pozitiv faptul că imigranții adoptă caracteristici importante ale culturii 
majoritare, adică a societății-gazdă. Integrarea este dorită de către mulți autori care vorbesc de ea ca 
despre o alternativă  preferabilă la nivel individual, chiar dacă rămâne un fenomen complex, care 
presupune înțelegerea la mai multe nivele.1 

- Asimilarea (nu/da) corespunde conceptului tradițional de absorbție, în conformitate cu care 
membrii comunității-gazdă doresc ca imigranții să renunțe la identitatea lor culturală, pentru a adopta 
cultura dominantă a majorității din societatea-gazdă.   

- Orientarea segregaționistă (da/nu) se referă la faptul că membrii majoritari ai societății-
gazdă acceptă ca imigranții să mențină cultura lor de origine, cu condiția ca aceștia să respecte 
distanțele de la membrii comunității dominante, ei nu vor ca imigranții să transforme cultura-gazdă. 
În plus, membrii comunității-gazdă care adoptă această orientare, nu-și doresc contactul intercultural 
,contact cu imigranții.  

- Orientarea de excludere (nu/nu) este adoptat de către membrii comunității gazdă care nu 
recunosc dreptul imigranților de a adopta caracteristici ale culturii-gazdă. Excluzioniștii cred că unii 
imigranți au obiceiuri și valori care nu vor putea fi niciodată, din punct de vedere cultural și social, 
încorporate în majoritatea dominantă.   

La aceste patru strategii de aculturație, pe care le poate adopta grupul dominant, ar trebui să fie 
adăugat individualismul. Individualiștii, contează mai mult pe caracteristicile personale ale fiecărui 
individ, cu privire la apartenența la un grup sau altul. Aceștia tind să interacționeze cu imigranții  în 
același mod în care interacționează cu alte persoane, membrii majorității dominante dau mai multă 
importanță caracteristicilor personale și, prin urmare, nu cred că rezultatele din procesul de 
aculturație pot depinde de menținerea identității lor culturale în calitate de gazdă.  

Potrivit Modelului Interactiv de Aculturație (IAM) al lui Bourhis, rezultatul fenomenului de 
aculturație și relațiile dintre imigranți și societatea dominantă, pot fi prezise, urmărind intersecția 
dintre strategiile alese de către ambele grupuri.2   

  
 Integrare Asimilare Separare Marginalizare 

Anomie 
Individualism 

Integrare Consensuală Problematică Conflictuală Problematică Problematică 
Asimilare Problematică Consensuală Conflictuală Problematică Problematică 
Segregare Conflictuală Conflictuală Conflictuală Conflictuală Conflictuală 
Excludere Conflictuală Conflictuală Conflictuală Conflictuală Conflictuală 
Individualism Problematică Problematică Problematică Problematică Consensuală 

Tabelul 3 Modelul Interactiv de Aculturație   
 IAM deosebește trei tipologii de adaptare: consensuală, problematică și conflictuală. Starea 

consensuală apare atunci când ambele grupuri etnice aleg integrarea. Starea conflictuală, însă, apare 
în momentul în care,  imigranții preferă integrarea, în timp ce societatea-gazdă preferă excluderea.  

Relațiile problematice apar atunci când comunitatea-gazdă și imigranții experimentează ambii 
un acord parțial și un dezacord parțial, cu privire la orientările lor de aculturație.  

                                                 
1 Boski, P. Five meanings of integration in acculturation research. International Journal of Intercultural Relations, 
(2008). P.54 
2 Bourhis, Richard Y., Moïse, Léna C., Perreault, S., Senécal, S. Towards an Interactive Acculturation Model: A 
Social Psychological Approach. International Journal of Psychology, (1997). P.369-386 
 



Ն쾰

133 

Cele două probleme apar atunci când membrii grupului imigrat favorizează asimilarea, în timp 
ce membrii comunității-gazdă ar prefera ca acest grup să adopte o strategie de integrare, și vice-
versa, atunci când imigranții preferă integrarea, în timp ce comunitatea-gazdă ar prefera să se 
asimileze în societatea-gazdă.  

Aceste probleme pot declanșa o ruptură de comunicare între cele două grupuri, promovând 
stereotipuri negative și punând în aplicare comportamentele discriminante.   

Politicile de imigrare și de integrare implementate de guvernele naționale contribuie la crearea 
unui climat printre grupuri, care, împreună cu măsurile elaborate în cadrul organizațiilor publice și 
private, influențează orientările de aculturație adoptat de către membrii grupului de imigranți și ale 
grupului societății-gazdă. Modelul Interactiv de Aculturație oferă un cadru de referință pentru 
dezvoltarea de abordări în marea lor majoritară interactive privind studiul relațiilor intergrupale între 
imigranți și comunitățile-gazdă în cadrul societății multietnice și multilinguale.1 

O critică care a fost formulată față de modelele prezentate este că autorii au considerat 
aculturația la nivel general, doar pe plan ideal, adică, ce ar dori imigranții să facă în noua societate, 
sau care este opțiunea preferată de localnici.2 

Această critică este împărtășită și de Weinreich3, care vorbește despre unele dintre ipotezele 
incorecte ale modelului:   

1) ambele culturi, și cea dominantă și cea a imigranților, sunt binevoitoare, fără rasism sau 
intoleranță față de diversitate.  

2) acceptarea normelor, culturii noii societăți nu contravine aderării la propriile norme. 
3) oamenii sunt capabili de a alege ce tip de strategie să adopte, între integrare, asimilare, 

segregare și marginalizare.  
4) integrarea este conformă cu adaptările care duc la o bunăstare, în timp ce respingerea 

ambelor culturi, adică alegerea marginalizării, ar duce la ajustări neînsemnate.  
Ideologia de bază al lui Berry, precum că culturile sunt binevoitoare față de nou-veniți, din 

păcate, nu este susținută de datele și dovezile puse la dispoziție de mai multe țări, invocând motivele 
xenofobiei, segregării, discriminării și excluderii.  

Noua cheie de reformulare a conceptului de aculturație ar trebui, potrivit lui Weinreich, să fie 
legată de dezvoltare, de întreținere și de redefinire a identității în contextul în care domină normele 
culturale alternative în comparație cu cele proprii.  

Weinreich propune să se înlocuiască termenul de aculturație și culturalizare, pentru a sublinia 
factorul individual în procesul de socializare. Pentru autor ar intra în joc factori legați de puterea de 
cauzalitate a persoanelor în încorporarea de elemente culturale. 

În concluzie putem afirma că  identitatea culturală este în stare  să ofere un sentiment de 
origine comună, precum principii și valori comune  și este utilă ca fiind  bază pentru definirea Sinelui 
în grup. Cultura și etnicitatea este văzută ca o tradiție împărtășită care îi leagă pe membrii săi de un 
viitor comun, care este alimentat de practici comune de viață, de valori, de principii și de mituri 
comune. 

Problema rămâne a fi totuși identificarea strategiilor de aculturație pe care le preferă imigranții 
azi. Astfel, acest fenomen merită o deosebită atenție în a fi investigat în profunzime. 

 
                                                 
1 Bourhis, Richard Y.,  Montaruli, E.,  El-Geledi, S., Harvey, S.,  Barrette, G. Acculturation in Multiple Host 
Community Settings. Journal of Social Issues, (2010). P.200 
2 Navas, M., Garcıa, Marıa C., Sanchez, J., Rojas, Antonio J., Pumares, P.,  Fernandez, Juan S. Relative 
Acculturation Extended Model (RAEM): New contributions with regard to the study of acculturation. International 
Journal of Intercultural Relations,(2007). P.109 
3 Weinreich, P.”Enculturation”, not ”acculturation”: Conceptualising  and assessing identity process in migrant 
communities. International Journal of Intercultural Relations, (2009). P.83 
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ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
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университета Молдовы.   
 
Summary: The article highlights the legal status of pedagogical workers in the Republic of 

Moldova, the peculiarities of their employment and dismissal, as well as the procedure for appealing 
against dismissals. 

 
Актуальность темы обусловлена как недостаточным освещением в нашей 

юридической литературе нормативных актов, регулирующих труд педагогических 
работников, так и противоречивостью отдельных норм, нормативных актов, регулирующих 
труд педагогических работников. Отдельные из этих норм противоречат Конституции РМ и 
международным договорам. 

Ключевые слова: педагогическая (преподавательская) деятельность, медицинское 
заключение, срочный, индивидуальный трудовой договор, конкурс, прием на работу, 
судимость, увольнение. 

Изложение основного материала. Труд  педагогических работников в Республике 
Молдова  регулируется законами и подзаконными нормативными актами. 
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Освещению труда педагогических работников, который имеет особенности, в 
Республике Молдова уделено недостаточное внимание. 

В частности, в книге «Трудовое право Молдовы. Учебно-практическое пособие» труду 
педагогических работников уделены страницы 315-326.1 

Монографий, освещающих труд педагогических работников, в Республике Молдова 
пока не издано. 

В Российской Федерации опубликовано несколько работ, освещающих особенности 
правового регулирования труда педагогических работников. к числу научных работ, 
освещающих труд педагогических работников Российской Федерации, относятся: 

1) Прудинский А.М, «Правовое регулирование труда педагогических работников высшей 
школы»,2 

2) Завгородний А.В, «Конкурсные и трудовые правоотношения педагогических 
работников образовательных организаций Российской Федерации: Монография»3 

Труд  педагогических работников в Республике Молдова регулируется в основном 
Трудовым кодексом Республики Молдова (далее – ТК РМ) № 154-XV от 28.03.2003 года.4 

Кроме  того, труд педагогических работников регулируется также: 
1) Кодексом о науке и инновациях Республики Молдова  № 250-XV от 15.07.2004 г.,5 
2) Кодексом об образовании Республики Молдова № 152 от 17.07.20014 года,6 
3) другими законами и подзаконными нормативными актами. 

 Имеются определенные противоречия между нормами ТК РМ и нормами кодекса РМ 
об образовании, которые должны разрешаться в соответствии с правилами, установленными 
частью (3) ст. 6 закона РМ «О законодательных актах № 780-XV от 27.12.2001 года, согласно 
которой в случае противоречия между нормой общего законодательного акта и нормой 
специального законодательного акта, имеющих равную юридическую силу, применяется 
норма специального законодательного акта.7 

На отношения, которые урегулированы специальным законодательным актом, нормы 
общего специального законодательного акта не могут распространяться. 

В случаях, когда нормы подзаконных нормативных актов (постановлений 
Правительства РМ и т.п.) противоречат нормам законов, т.е. нормам законодательных актов, 
имеющих большую юридическую силу, следует руководствоваться частью (3) ст. 6 закона РМ 
«О законодательных актах, а также частью (2) ст. 12 Гражданского процессуального кодекса 
Республики Молдова (далее – ГПК РМ) № 225-XV от 30.05.2003 года 8 

Согласно части (2) ст. 12 ГПК РМ если при рассмотрении гражданских дел установлено, 
что закон или другой нормативный акт противоречит закону или другому нормативному акту, 
имеющему большую юридическую силу, судебная инстанция применяет нормы закона или 
другого нормативного акта, имеющего большую юридическую силу.  

Труд  педагогических работников регулируется главным образом ст. 296-301 ТК РМ, 
которые определяют особый порядок приема педагогических работников  на работу, 
продолжительность рабочего времени педагогических работников, продолжительность их 

                                                 
1 Капша Т., Сосна Б., Захария С., Трудовое право Молдовы. Учебно-практическое пособие, Германия, 2016, 
стр. 315-326 
2 СПб. 1996 г. 
3 Москва, 2017, 288 страниц 
4 Официальный монитор РМ № 15-162 от 29.07.2003 г. 
5 Официальный монитор РМ № 125-129 от 30.07.2004 г. 
6 Официальный монитор РМ № 319-324 от 24.10.2014 г. 
7 Официальный монитор РМ № 36-38 от 14.03.2002 г. 
8 Официальный монитор РМ № 130-134 от 21.06.2013 г. 
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ежегодных оплачиваемых отпусков и дополнительные основания прекращения 
индивидуальных трудовых договоров с педагогическими работниками. 

Статьи 296 и 297 ТК РМ устанавливают особый порядок приёма на работу 
педагогических работников. 

На педагогическую должность может быть принято только физическое лицо, которое 
соответствует требованиям ст. 296 ТК РМ. 

В соответствии с частью (1) ст. 296 ТК РМ к педагогической (преподавательской) 
деятельности допускаются лица, имеющие установленный действующим законодательством 
уровень образования, необходимый для работы в учебном заведении и организации в области 
науки и инноваций соответствующего вида. 

Часть (1) ст. 296 ТК РМ не определяет конкретно уровень образования, необходимый 
для занятия педагогической деятельностью, ссылаясь на действующее законодательство. 
Считаем целесообразным изменить часть (1) ст. 296 ТК РМ, предусмотрев, что к 
педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее образование, либо лица, 
имеющие среднее специальное образование (при принятии на педагогические должности в 
учреждения профессионально-технического образования). 

Перечень физических лиц, которые не могут быть допущены к педагогической 
(преподавательской) деятельности установлен частью (2) ст. 296 ТК РМ, согласно которой к 
педагогической (преподавательской) деятельности не допускаются лица, которые лишены 
права заниматься этой деятельностью решением судебной инстанции или на основании 
медицинского заключения, а также лица, которые имели судимость за определенные 
преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и преступлений, 
при наличии которых лица не допускаются к педагогической (преподавательской) 
деятельности, устанавливаются законом. 

Часть (2) ст. 296 ТК РМ запрещает допускать к педагогической (преподавательской) 
деятельности и, таким образом, принимать на педагогические должности лиц, которые имели 
судимость за определенные преступления. Перечни преступлений, при наличии которых лица 
не допускаются к преподавательской деятельности, устанавливаются законом. 

 К сожалению, данные Перечни данным законом до сих про не установлены.1 
Следовательно, любое лицо, имеющее высшее образование и имеющее судимость за 

любое преступление, вправе претендовать на педагогическую должность. Отказ в приеме на 
педагогическую должность по мотиву судимости  это лицо может обжаловать в суд первой 
инстанции, и суд должен будет признать отказ в приёме на работу незаконным. 

И работодатель согласно пункту а) части (1) ст. 330 ТК РМ должен возместить ему 
заработную плату. 

Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) содержит более чёткие основания 
недопущения к педагогической деятельности. 

Согласно части (2) ст. 331 ТК РФ к педагогической деятельности не допускаются лица: 
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

                                                 
1 Капша Т., Сосна Б., Захария С., Трудовое право Молдовы. Учебно-практическое пособие, Германия, 2016, 
стр. 323 



氠ԇ

137 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 
также против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью 
третьей настоящей статьи.1 

Считаем целесообразным изменить часть (2) ст. 296 ТК РМ, установив, что к 
педагогической деятельности не допускаются физические лица, имеющие судимость за 
тяжкие преступления против личности. 

Лица, судимость которых погашена давностью или снята досрочно, должны иметь 
доступ к педагогической деятельности. Любое наказание должно быть ограничено 
определенным сроком. Бессрочное лишение права заниматься той или иной деятельностью 
противоречит принципам справедливости и гуманизма. 

Согласно части (1) ст. 297 ТК РМ замещение всех должностей научных и 
педагогических работников в высшем учебном заведении производится на основании 
индивидуального трудового договора, заключаемого на определенный срок по результатам 
конкурса. Положение о порядке замещения указанных должностей утверждается 
Правительством.  

Во исполнение части (1) ст. 297 ТК РМ Правительство РМ постановлением № 854 от 
21.09.2010 года утвердило Положение о замещении педагогических должностей в высших 
учебных заведениях. 

Перечень педагогических должностей в высших учебных заведениях содержится в 
пункте 2 Положения о замещении педагогических должностей в высших учебных заведениях, 
утвержденного постановлением Правительства РМ № 854 от 21.09.2010 года, согласно 
которому педагогическими должностями в высшем образовании (в дальнейшем – 
педагогические должности) являются: 

 а) на кафедрах: университетский ассистент, университетский преподаватель, 
университетский старший преподаватель, университетский конференциар, университетский 
профессор;  

b) в общежитиях для студентов: социальный педагог. 
Педагогические должности за исключением университетского ассистента в соответствии с 

пунктом 3 Положения о замещении педагогических должностей в высших учебных 
заведениях один раз в 5 лет объявляются вакантными и замещаются на конкурсной основе. 

Согласно пункту 4 вышеупомянутого положения не могут считаться вакантными и не 
могут быть вынесены на конкурс педагогические должности, занятые лицами, которые 
находятся в декретном, творческом отпуске, в отпуске для завершения докторской 
диссертации, занимаются разработкой по заказу Министерства просвещения или по заказу 
министерств, в подчинении которых находятся высшие учебные заведения, учебников, 
методических работ, монографий, или другими лицами (пользователями различных типов 
социальных отпусков) в соответствии с действующим законодательством. 

Педагогические работники имеют право на сокращенное рабочее время, которое 
оплачивается в соответствии с постановлением правительства РМ № 1254 от 15.11.2004 года.2 

Согласно пункту 2 Положения об оплате труда отдельных категорий работников, 
которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, утвержденного 
постановлением Правительства РМ № 1254 от 15.11.2004 года сокращенная 

                                                 
1 «Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. Постатейный», под ред. О.А.Шевченко, 
Москва, 2016, стр. 562 
2 Официальный монитор РМ № 208-211 от 19.11.2004 г. 
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продолжительность рабочего времени педагогических работников составляет от 18 до 35 
часов. 

Труд  педагогических работников оплачивается в соответствии с пунктами 13, 14 и 15 
постановления Правительства РМ № 1254 от 15.11.2004 года. 

К категориям работников, труд которых требует повышенных интеллектуальных и 
психоэмоциональных усилий, относятся лица из числа профессорско-преподавательского 
состава университетских учебных заведений, недельная продолжительность рабочего времени 
которых составляет 35 часов, педагогические работники доуниверситетских, средних 
профессиональных и средних специальных  учреждений,  учебная нагрузка которых 
составляет от 18 до 35 часов в неделю, врачи и средний медицинский персонал, недельная 
продолжительность рабочего времени которых составляет от 30 до 35 часов. 

Педагогическим кадрам доуниверситетского образования месячная заработная плата 
устанавливается в соответствии с учебной нагрузкой по занимаемой должности. Так, 
преподаватель  лицея с 15-м разрядом оплаты труда согласно действующим условиям имеет 
месячную тарифную ставку в 444 лея, установленную за недельную учебную нагрузку 18 
часов (3 часа в день), а педагогический работник дошкольного учебного заведения с тем же 
разрядом оплаты труда получит тот же месячный оклад в 444 лея при недельной 
продолжительности рабочего времени 35 часов (6 часов в день). 

В случаях, когда педагогическим работникам устанавливается учебная нагрузка выше 
или ниже, чем соответствующая занимаемой должности, месячный должностной оклад 
соответствующего работника определяется по формуле: 

Sb = St x nf /nt    где, 
Sb - должностной оклад согласно установленной реальной недельной учебной нагрузке; 
St - должностной оклад согласно нормальной учебной нагрузке, соответствующей 

занимаемой должности; 
nf - реальная недельная учебная нагрузка (часов); 
nt - нормальная недельная учебная нагрузка,  соответствующая занимаемой должности. 

Для лиц профессорско-преподавательского состава университетских учебных 
заведений, а также для врачей и среднего медицинского персонала часовая тарифная ставка 
определяется путем деления месячного должностного оклада, полагающегося за 169 часов, на 
148 часов при недельной  продолжительности рабочего времени 35 часов и на 126,8 часа - при 
30-часовой рабочей неделе. 

Индивидуальные трудовые  договоры с педагогическими работниками могут быть 
прекращены по общим основаниям, предусмотренным ст. 81-83, 85, 86 ТК РМ, а также по 
дополнительным основаниям, установленным частями (1) и (2) ст. 301 ТК РМ. 

В соответствии с частью (1) ст. 301 ТК РМ помимо общих оснований, предусмотренных 
настоящим кодексом, индивидуальный трудовой договор, заключенный с педагогическим 
работником, может быть прекращен также по следующим основаниям: 

a) неоднократное в течение одного года грубое нарушение устава учебного заведения 
(пункт l) части (1) ст. 86); 

b) применение, в том числе однократное, к воспитанникам физического или психического 
насилия (пункт n) части (1) ст. 86). 

c) назначение пенсии по возрасту. 
Пункт с) части (1) ст. 301 ТК РМ, позволяющий уволить педагогического работника, 

которому назначена пенсия по возрасту, противоречит  части (2) ст. 16 Конституции РМ, 
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согласно которой все граждане равны перед законом и властями, а также противоречии закону 
РМ «Об обеспечении равенства» от 25.05.2012 года № 121.1 

Увольнение педагогических работников, которым назначена пенсия по возрасту, 
нарушает также Конвенцию Международной Организации труда № 111 «О дискриминации в 
области труда и занятий» и Всеобщую декларацию прав человека. 

Однако Конституционный суд РМ постановлением № 5 от 23.04.2013 года «О контроле 
конституционности ст. 301, ч.(1) Трудового кодекса Республики Молдова № 154-XV от 
28.03.2003 года» признал конституционным пункт с) части (1) ст. 301 ТК РМ.2 

 После этого Парламент РМ принял закон № 188 от 21.09.2017 года, в соответствии с 
которым часть (1) ст. 86 ТК РМ была дополнена пунктом y1), позволяющим работодателю 
уволить любого работника, имеющего статус пенсионера по возрасту3. 

Полагаем, что Парламент РМ должен отменить дискриминирующие пенсионеров пункт 
y1) части (1) ст. 86 и пункт с) части (1) ст. 301  ТК РМ, противоречащие ст. 5, 8, 9 ТК РМ и 
международным правовым актам. 

В соответствии с частью (2) ст. 301 ТК РМ помимо общих оснований, предусмотренных 
настоящим кодексом, индивидуальный трудовой договор, заключенный с работником 
организации в области науки и инноваций, может быть прекращен по следующим 
дополнительным основаниям: 

a) непрохождение по конкурсу на замещение научной и руководящей должности, 
предусмотренной уставом соответствующей организации; 

b) неаттестация научных исследователей, работников вспомогательных предприятий, 
учреждений и организаций по обслуживанию и управлению научной деятельностью в 
соответствии с уставом соответствующей организации. 

 Непрохождение  по конкурсу является основанием для прекращения трудовых 
отношений. 

В тех случаях, когда педагогический работник не прошел по конкурсу, и на его место 
избрано другое лицо, трудовые отношения прекращаются по пункту а) части (2) ст. 301 ТК 
РМ. 

Однако иногда возникают ситуации, когда конкурс либо не состоялся, либо никто не 
был избран  на данную должность. В этих случаях, по мнению отдельных учёных, следует 
прекратить трудовые отношения в связи с истечением срока трудового договора.4  

Полагаем, что увольнение по пункту а) части (2) ст. 301 ТК РМ допустимо только в 
случае, когда по результатам  конкурса на место лица, занимавшего должность, будет 
назначено другое лицо. Если конкурс не состоялся, либо на должность, выставленную на 
конкурс, не было избрано новое лицо, работник, занявший эту должность на основании 
конкурса, должен исполнять свои обязанности до тех пор, пока на эту должность не будет 
назначено другое лицо. 

 

 

 

 

                                                 
1 Официальный монитор РМ № 109 от 29.05.2012 г. 
2 Официальный монитор РМ № 130-134 от 21.06.2013 г. 
3 Официальный монитор РМ № 364-370 от 20.10.2017 г. 
4 Завгородний А.В. «Конкурсные и трудовые правоотношения педагогических работников образовательных 
учреждений Российской Федерации. Монография», Москва, 2017, стр. 107-108 
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PARTICULARITĂȚILE AUTOCONTROLULUI ȘI STABILITĂȚII EMOȚIONALE LA 
PREADOLESCENȚII CU COMPORTAMENT DEVIANT 

 
THE PARTICULARITIES OF SELF-CONTROL AND EMOTIONAL STABILITY OF 

PRETEENAGERS WITH DEVIANT BEHAVIOUR  
 

DIȚA Maria, magistru, 
lector universitar, USEM, drd. UPSC  

 
Summary: Managing behavior involves the formation of a specific system for regulating it and 

of behavioral mechanisms. Treating personality as a goal-oriented self-regulatory system towards a 
system whose overall function lies in the realization of the individual way of social existence. 
Researches shown that the most important component in the personality structure of the 
preadolescents with deviant behavior  is not the intellectual one but the emotional-volitive one. 

     
În prezent omul trebuie să posede un potenţial personal înalt pentru a face faţă situaţiilor vitale 

dificile, crizelor, nivelului înalt al frustrărilor, stresului, conflictelor. Pentru a răspunde acestui 
imperativ psihologii şi-au propus cercetarea autocontrolului și stabilităţii emoţionale a personalităţii 
în funcţie de influenţele mediului, de capacităţile de autoreglaj, de comportamentele adaptive şi 
dezadaptative ale persoanei. 

 Stăpânirea comportamentului presupune formarea la individ a unui sistem specific de reglare a 
acestuia şi a mecanismelor de stăpânire a comportamentului. Tratarea personalităţii ca sistem 
autoreglator, orientat spre scop, spre sistem, a cărui funcţie generală rezidă în realizarea modului 
individual de existenţă socială (Б. И. Додонов, 1985; К. А. Абульханова-Славская, 1980), prevede 
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elucidarea conţinuturilor personalităţii care servesc drept factori cauzali ai dirijării comportamentului 
ei.  

Psihologii menţionează că autodeterminarea şi poziţia internă a preadolescentului participă la 
proiectarea viitorului, formularea intenţiilor şi lansarea scopurilor, iar realizarea acestora reclamă 
stăpânirea comportamentului, dirijarea şi orientarea lui conştientă în concordanţă cu scopurile 
preconizate. Realizarea acţiunilor, a faptelor, intenţiilor şi proiectelor autodeterminate pentru viitor 
este asigurată de sistemul autoreglator al personalităţii. Prin autoreglare se înţelege o aptitudine 
complexă cu aspecte cognitive şi personalizate care presupune, pe de o parte, aptitudinea de a lansa 
scopuri şi de a găsi mijloace de realizare a acestora, de a modela condiţiile, de a planifica acţiunile, 
de a controla, evalua şi corecta greşelile comportamentale (О. А. Конопкин, 1980; Ж. Ф. Ришар, 
1998; Л. С. Сапожникова, 1985; Я. Бедер, 1983), iar pe de altă parte, atitudinea subiectuală, 
responsabilă de propriile acţiuni şi fapte (А. К. Осницкий, 1992).  

Gradul înalt de dezvoltare a sistemului autoreglator este un indiciu semnificativ al maturizării 
personalităţii, iar dezvoltarea personalităţii presupune aptitudinea de a-şi stăpâni comportamentul şi 
procesele psihice.1  

 Cercetările au demonstrat că cea mai importantă componentă în structura personalității 
preadolescentului cu comportament deviant nu este cea intelectuală ci cea emoțional-volitivă. 
Competența emoțională a fost definită în mai multe feluri, cea mai cunoscută definiţie fiind cea 
oferită de Denham S. (1998): ,,Competenţa emoţională este abilitatea de a înţelege, exprima şi regla 
emoţiile.” Atunci când competenţa emoţională este optim dezvoltată, cele trei abilităţi sunt 
interdependente şi acţionează corelat într-un mod integrat și sinergic.2 

„Stabilirea unor relații interpersonale armonioase este influențată atât de competența socială, 
cât și de cea emoțională”.3 Astfel, caracteristicile definitorii ale competenței emoționale presupun 
expresivitate emoțională, înțelegerea emoțiilor, capacitaatea de a reacționa adecvat față de 
manifestările emoționale ale celorlalți. 

În preadolescenţă trei direcţii apar mai importante în evoluţia generală a vieţii afective. 
Dezvoltarea sensibilităţii şi a concepţiei morale, creşterea şi afirmarea conştiinţei de sine, că mobil al 
dorinţei evidente de a deveni independent, dar și erotizarea vieţii afective. 

Îmbogăţirea cunoaşterii realităţilor vieţii se dublează de dezvoltarea şi modificarea profundă a 
afectivităţii; sentimentele morale, politice, estetice, intelectuale cunosc o importantă curbă de 
creştere, baza lor de convingere dezvoltându-se deosebit de mult, datorită educaţiei, activităţilor 
practice şi culturale. 

 După consumarea preadolescenţei, în conduită se structurează cerinţa că faptele să corespundă 
cu planul verbal. Creşte sensibilitatea afectivă dar şi capacitatea de inhibare a reacţiilor imediate, pe 
fondul dezvoltării componentelor vegetative, chemoencefalice, chimice, etc. Preadolescentul începe 
să aibă o atitudine clară, conştientă faţă de toate influenţele pe care le suportă; el îşi cultivă stăpânirea 
de sine. Exigenţele faţă de propria persoană sporesc foarte mult. 

Relaţiile cu semenii devin mai profunde, dezvoltându-se respectul şi admiraţia. Simpatia şi 
prietenia încep să capete forme de exprimare superioară şi o mai mare intensitate, preadolescentul 
punând pasiune în mai toate acţiunile pe care le întreprinde. Alături de profunda trăire emoţională a 
prezentului, pe preadolescentul cu comportament deviant îl caracterizează tensiuni afective de 
proiecţii în viitor. Viitorul său, neclar, devine apropiat, şi este marcat de conflictele dintre aspiraţii, 
năzuinţe, idealuri, speranţe şi posibilităţile reduse de realizare ale acestora.  Cel mai semnificativ 
semn de comportament deviant în rândul preadolescenților este imaturitatea emoțional-volitivă, care 
                                                 
1 Vîntu, C: Masuri de preventie  a deviantei comportamentale la adolescenți , teză de doctorat,Chișinău, 2007 
2 Benga, O. (2010)- ,,Curs de psihologie a dezvoltării“, Universitatea Babes Bolyai, Cluj Napoca 
3 Stănculescu, E. (2013). Psihologia educaţiei de la teorie la practică, ediția a II-a, Bucureşti: Editura Universitară, 
ISBN 979-606-591-766-8. 
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se reflectă în lipsa de independență, sugestibilitate sporită, căutarea plăcerii din jocurile de noroc, 
sentimentul de neglijare, lipsa sentimentului de responsabilitate, incapacitatea de a-și subordona 
comportamentele cerinţelor sociale.1 

Dezvoltarea defectuoasă a calităților volitive ale preadolescenților cu comportament deviant 
este adesea asociată cu mitomanie ridicată și iresponsabilitate absolută față de propriile acțiuni. 

 Profilul psihologic al preadolescentului cu comportament deviant este marcat de următoarele 
caracteristici: o afectivitate precară, care include instabilitate/labilitate emoţională, slabul control al 
impulsurilor (autocrontrol), lipsa de empatie, intoleranţă la frustrare, hipersensibilitatea, 
excitabilitatea şi chiar indiferenţă afectivă. Numeroase cercetări au pus accentul pe relaţiile afective 
apropiate cu părinţii sau lipsa acestora. Familia este o adevarată şcoală a sentimentelor, bazată pe 
afectivitatea maternă şi autoritatea paternă. Frustrarea de dragoste prin carenţă afectivă duce la un gol 
interior marcat de insatisfacţii, frustrări şi sentimente de devalorizare şi opoziţie. Un astfel de subiect 
va avea o personalitate egocentrică, lipsită de afectivitate, predominând sentimentele de devalorizare, 
instabilitate şi dorinţa de satisfacţie imediată, lipsa sentimentelor de culpă sau de responsabilitate. Se 
ajunge la conflicte interioare, cât şi exterioare reprezentate de manifestări repulsive ale 
preadolescentului, care dovedesc faptul că acestuia i-a lipsit un mediu familial afectiv şi echilibrat în 
care să se poată dezvolta normal. La preadolescenţii cu manifestări comportamentale deviante, există 
o nepasare şi un sentiment de ignorare a oricarui sentiment cu valoare socială .”2 

Problemele emoționale și dificultățile de autocontrol voluntar sunt o problemă majoră pentru 
preadolescenții cu comportament deviant. Nivelul redus de autocontrol volitiv este o dificultate tipică 
pentru preadolescenţii cu comportament deviant ce denotă hiperactivism şi impulsivitate, fiind 
factorul determinant al dezadaptării lor sociale.3 

Analizând particularităţile autocontrolului la preadolescenţii cu comportament deviant, o mare 
parte de cercetători evidenţiază următoarele caracteristici distinctive: 

- același mod de răspuns emoțional - volitiv sub formă de „furtună cu motor“ de tip „scurt-
circuit“ la situația de eșec, conflicte cu coloratură emoţională intensă ce se apropie de conduite 
istericale; 

- fluctuaţii frecvente ale dispoziţiei (trăiri intense polare), instabilitate emoțional - volitivă, 
trecerea frecventă de la un tempou înalt al activismului (hiperactivitate psihomotorie) la starea de 
hipoactivitate, depresie (hipodinamie motorie), declin în starea de spirit şi activitate intelectuală, 
reducerea nivelul de interes și invers - de la starea de pasivitate și de inactivitate totală la 
hiperactivitate necontrolată sau disforie; 

- prevalarea „logicii afective“, adică, influența în mod excesiv asupra stării emoționale a 
preadolescentului, asupra acțiunilor și modului de gândire; 

- asimilarea defectuoasă a noului și utilizarea experiențelor anterioare negative și, prin 
urmare,  incapacitatea de a conştientiza consecințele propriilor acțiuni; 

- lipsa capacităţilor de autocritică asupra comportamentului propriu, care provine din 
încrederea exagerată în veridicitatea propriilor acţiuni; 

- instabilitatea emoţională care îngreunează adaptarea în cadrul grupului, tendința exagerată 
de a-și impune şi a susţine opinia personală; 

- dorința de a reveni la condițiile anterioare ale vieții sale, în cazul în care au existat mai 
puține restricții sau supra-tutelarea părintească, care frecvent conduce spre fuga de acasă și 
vagabondajul stradal; 

                                                 
1 Manea, I.M (2012) Comportamentul delicvent la adolescent şi cauzele acestuia, Revista de Dezvoltare Personală 
Unificatoare, Ed. Universităţii Bucureşti; 
2 Manea, G: Adolescenți și terapeuți, București, 2012 
3 Vîntu, C: Masuri de preventie   a deviantei comportamentale la adolescenți , teză de doctorat,Chișinău,2007 
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- imaturitate emoțională și infantilism în gândire, consolidarea dizarmoniei personalității, 
fapt ce agravează procesul de adaptare a copilului la cerințele sociale1. 

Studiile psihologice au demonstrat că există o serie de caracteristici comune aproape tuturor 
preadolescenților cu comportament deviant. În special, slaba dezvoltare a autocontrolului, auto-
disciplina; rezistență scăzută la toate tipurile de efecte, incapacitatea de a depăși dificultăți; labilitatea 
emoțională, înclinația de a zădărnici răspunsul la circumstanțele adecvate, incapacitatea de a 
înregistra randament în situații psihotraumatizante. 

Comparând preadolescenții cu comportament deviant cu cei ce au comportament prosocial, 
conchidem că cei din urmă aproape întotdeauna sunt capabili de autocontrol. La ei autocontrolul 
realizează nu doar funcţie volitivă, dar, de asemenea, reprezintă o competenţă de dobândire şi 
stăpânire a normelor sociale și morale. Preadolescenţii cu comportament deviant se caracterizează 
printr-un nivel scăzut al autocontrolului, de aceea nu sunt capabili de a respecta normele morale şi 
sociale stabilite.2 Acestora le lipseşte motivaţia personală şi cea socială în acţiuni. Lipsa 
autocontrolului sau subdezvoltarea acestuia atrage după sine nevoia de aprobare socială, de susținere 
emoțională și de recunoaștere. 

Autocontrolul slab asupra propriilor comportamente și impulsuri, acțiunile de imitație și de 
autoafirmare sunt condiții care conduc spre devianță comportametală.3 

Specificul mecanismelor de reglare a voinței, de dezvoltare a autocontrolului la preadolescenții 
cu comportament deviant constă în incapacitatea lor de a depăși diverse obstacole în activitate.4 

Pentru a descrie particularitățile stabilității emoționale la preadolescenții cu comportament 
deviant, ar trebui să ne axăm pe tezele formulate inițial de Л. С. Выготский în cadrul psihologiei 
dezvoltării și preluate ulterior de Л. И. Божович despre trăirea afectivă ca unitate centrală a 
psihologicului.5 

Emoțiile fiecărei persoane parcurg o cale extrem de complexă în dezvoltarea lor. Vârsta 
preadolescentă este o perioadă în care influența emoțiilor asupra vieții spirituale devine mult mai 
evidentă. Preadolescenților le este caracteristică excitabilitatea emoțională crescută, sensibilitatea 
sporită, vulnerabilitatea. În modificarea sferei afective și, în general în modificarea portretului 
psihologic integru, consideră o mare parte din psihologi, participă factorul fiziologic.   
Preadolescența este o etapă de stabilizare a maturităţii biologice. Mulţi autori consideră că în 
această etapă se conturează şi se adânceşte mai mult individualizarea şi se dezvoltă caracteristicile 
conştiinţei şi ale conştiinţei de sine. Este o fază de intensă dezvoltare psihică, încărcată de conflicte 
interioare. Preadolescentul manifestă o oarecare agitaţie şi impulsivitate, unele extravaganţe, 
momente de nelinişte şi momente de dificultate, de concentrare, oboseală la efort.6 

 Preadolescenții cu comportament deviant manifestă instabilitate emoţională, generată de 
carenţe educaţionale, înclinaţie către agresivitate, fie latentă, fie manifestă, bazată pe un fond de 
ostilitate, de negare a valorilor socialmente acceptate; şi în ultimă instanţă de fragilitatea eului; 
inadaptare socială, provenită din exacerbarea sentimentului de insecuritate, pe care individul caută să 
îl suprime; duplicitatea conduitei, manifestată în discordanţa dintre cele două planuri: unul, cel al 

                                                 
1 Pavlenko, L. Dinamica componentei comportamentale a competenţei sociale la vârstele: preşcolară, şcolară mică 
şi preadolescentă. Revista ştiinţifico-practică „Psihologieǁ, 2014, nr. 3- 4, p. 13-23. ISSN 1857-2502 
2 Clerget, S. (2008) Criza adolescenţei. Căi de a o depăşi cu succes, Ed. Trei, Bucureşti 
3 Marcelli, D, Braconnier,, A. (2006) Tratat de psihopatologia adolescenţei, Ed. Fundaţiei Generaţia, Bucureşti; 
4 Bolboceanu, A., Pavlenko, L. Diferenţele de gen în rezolvarea situaţiilor conflictuale la copii şi adolescenţi. În: 
Gen, muncă, familie şi schimbare, Materialele conf. internaţ. „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la 
dezvoltare profesională şi egalitate de şanseǁ, 20-22 septembrie, 2013. Iaşi: Institutul European, 2013, p. 143- 153 
5 Выготский, Л.С. История развития высших психических функций. (Библиотека всемирной психологии). 
Москва: Изд-во Смысл; Изд-во Эксмо, 2005. http://yanko.lib.ru (vizitat: 17.06.2013). 
6 Выготский, Л.С. История развития высших психических функций. (Библиотека всемирной психологии). 
Москва: Изд-во Смысл; Изд-во Эксмо, 2005. http://yanko.lib.ru (vizitat: 17.06.2013). 
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comportamentului obişnuit şi comportamentul de relaţionare cu societatea; dezechilibrul existenţial, 
exprimat prin patimi, vicii, perversiuni etc.”1  

O importanţă majoră în manifestările de instabilitate emoțională ale preadolescenţilor îl au o 
serie de factori psiho-sociali din mediul familial al preadolescentului. Disociaţia familială este 
cauzată de absenţa mediului familial; situaţia socio-economică a familiei; carenţele educative; 
influenţele nefaste ale unor grupuri de tineri.”2 

La preadolescentul cu comportament deviant pendularea între introversie şi extraversie creează 
aparenta instabilitate temperamentală care îşi pune amprenta pe toate actele de conduită: 
impulsivitatea, entuziasmul debordant urmat de inhibiţie şi apatie prelungită, explozia de energie şi 
de afect, care se consumă ducând la epuizare, indispoziţie.3 

Studiile de specialitate arată că relaţiile dintre copii şi adulţi contribuie la dezvoltarea 
competenţelor socio-emoţionale, în general, și a autocontrolului și stabilității emoționale, în 
particular, ale preadolescenților; prin interacțiunea cu părintele, dar și cu cadrele didactice copilul 
este stimulat să își diversifice și să aprofundeze relațiile cu ceilalti copii (colegi, vecini), să găsească 
soluții variate la situațiile emoționale în care se află la un moment dat, să negocieze cu sine și cu 
ceilalți și chiar să se adapteze mai ușor la solicitările școlare în continuă schimbare.   Ca urmare, 
competența emoțională pe care o dobândesc copiii desemnează abilitatea acestora de a-și gestiona 
propriile emoții, precum și de a recunoaște și de a se acorda la emoțiile celorlalți (adică reglaj și 
autoreglaj, empatie). Pentru a putea să trăiască emoții din ce în ce mai complexe, copiii trebuie să 
devină mai întâi conștienți de sine (să înțeleagă cauzele, consecințele precum și gestionarea lor).  

În concluzie, considerăm că competența emoțională poate fi stimulată și de modul de reglare, 
de gestionare a emoţiilor negative şi pozitive de către adulți. Aceștia (părinţi, educatori) sunt cei care 
contribuie la dezvoltarea competenţei emoţionale a copiilor, prin ceea ce se numeşte socializarea 
emoţiilor.4 
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Antrenarea tot mai frecventă a unor specialiști în investigații judiciare a fost impusă atât de 
nevoia lărgirii posibilităților de perfecționare a activității de înfăptuire a justiției, cât și de progresul 
rapid al științei și tehnicii, cu impact direct asupra aflării adevărului. Categoria specialităților la care 
se apelează pentru lămurirea unor probleme cu semnificație juridică într-o cauză penală este foarte 
largă. Cu toate acestea, o bună parte din expertizele sau constatările tehnico-științifice în procesele 
penale aparțin domeniului criminalisticii și medicinii legale1. 

Conform art. 139 CPP al RM, în cazul în care este necesară explicarea unor fapte sau 
circumstanţe ale cauzei, procurorul, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate folosi 
cunoştinţele unui specialist, dispunând, la cererea părţilor, iar organul de urmărire penală şi din 
oficiu, efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice sau medico-legale. Constatarea tehnico-științifică este 
definită în literatura de specialitate ca o activitate de interpretare și valorificare științifică imediată a 
urmelor, mijloacelor de probă și a împrejurărilor de fapt, desfășurată la cererea organelor de urmărire 
penală, în scopul identificării făptuitorului și a obiectelor folosite pentru săvârșirea infracțiunii2. Sub 
aspectul conținutului, această activitate operativă este mai restrânsă decât expertiza și se dispune 
numai în caz de urgență3. Constatarea tehnico-științifică este mijlocul prin care se folosesc în faza de 
urmărire a procesului penal, cunoștințele unui specialist sau tehnician pentru lămurirea urgentă a 
unor fapte sau împrejurări care necesită cunoștințe de specialitate. Ea are caracter facultativ4. 

Constatarea medico-legală este mijlocul prin care se lămuresc, în faza de urmărire penală a 
procesului penal, în cazuri urgente, unele chestiuni care implică cunoștințe medicale. La fel ca și 
constatarea tehnico-științifică, constatarea medico-legală trebuie efectuată într-un moment apropiat 
de momentul săvârșirii infracțiunii. Așa se explică de ce se dispune numai în faza de urmărire penală. 
Constatarea medico-legală se efectuează, spre deosebire de constatarea tehnico-științifică, numai de 
organul medico-legal căruia îi revine această atribuție, potrivit normelor de organizare a instituțiilor 
și serviciilor medico-legale5. Constatarea este un procedeu probatoriu irepetabil. Dacă sunt contestate 
concluziile raportului de constatare sau se apreciază că este necesară opinia unui expert, organul 
judiciar dispune efectuarea unei expertize. Fiind un act procedural ce reclamă urgență, constatarea se 
efectuează după o procedură mai simplă față de expertiză. Astfel, organul de urmărire penală care 
dispune efectuarea constatării stabilește, prin ordonanță, obiectul constatării, întrebările la care 
trebuie să răspundă specialistul și termenul în care urmează a fi efectuată lucrarea6. În spiritul legii, 
lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări ale cauzei trebuie să se facă într-un moment apropiat 
de cel al săvârșirii infracțiunii, deoarece numai așa constatarea poate surprinde aspecte cu relevanță 
deosebită în rezolvarea cauzei penale7. 

Necătând la acest fapt, activitatea de zi cu zi a organelor de drept înregistrează și cazuri când, 
din lipsă de atenție sau atitudine neserioasă, nu se recurge la constatări tehnico-științifice pentru 
stabilirea aspectelor cu relevanță deosebită în soluționarea cauzelor penale. Urmare a acestui fapt, la 
fazele ulterioare ale procesului penal (examinarea în prima instanță, examinarea în ordine de apel) 
apar dificultăți în latura interpretării și stabilirii circumstanțelor cauzei care vorbesc despre vinovăția 
sau nevinovăția persoanei8. Se apelează la specialiști, în vederea efectuării unei constatări tehnico-

                                                 
1 Mihuleac E. Expertiza judiciară. Ed. Științifică. București, 1971, p. 20; Stancu Emilian, Manea Teodor. Tactică 
criminalistică (I). Curs universitar. Ed. Universul juridic. București, 2017, p. 97. 
2 Dan N., Anghelescu I. și colab. Dicționar de criminalistică. Ed. Științifică și Enciclopedică. București, 1986, p. 45. 
3 Suciu C. Criminalistica. Ed. Didactică și pedagogică. București, 1972, p. 568. 
4 Gavenea S. Mijloace de probă. Folosirea specialiștilor. RDP, nr. 1/2000, p. 71. 
5 Mateuț Gh. Tratat de procedură penală. Volumul II. Ed. C. H. BECK. București, 2012, p. 270. 
6 Stancu E., Manea T. Op. cit., p. 102. 
7 Neagu I., Damaschin M. Tratat de procedură penală. Partea generală. În lumina noului Cod de procedură penală. 
Ed. Universul Juridic. București, 2014, p. 549. 
8 Cauza penală nr. 2013041450, Secția de Urmărire Penală a Inspectoratului de Poliție Bălți; Sentința Judecătoriei 
Bălți din 15 octombrie 2015, dosarul nr. 1-559/2015. 
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științifice, când nevoia constatării de specialitate se conjugă cu imperativul clarificării urgente a unor 
fapte, împrejurări ale cauzei sau cu pericolul dispariției mijloacelor de probă ori de schimbare a unor 
situații de fapt care formează obiectul interpretării. În asemenea cazuri, constatarea tehnico-științifică 
este preferată expertizei deoarece este mai operativă și eficace1. Art. 140 din CPP2 al RM 
reglementează modul efectuării constatării tehnico-ştiinţifice sau medico-legale. Astfel, organul de 
urmărire penală sau instanţa de judecată care dispune efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice 
stabileşte obiectul acesteia, formulează întrebările la care trebuie să se răspundă şi stabileşte termenul 
în care va fi efectuată lucrarea. Constatarea tehnico-ştiinţifică se efectuează asupra materialelor şi 
informaţiei puse la dispoziţie sau indicate de către organul de urmărire penală sau instanţa de 
judecată. Persoanei căreia îi revine sarcina efectuării constatării nu i se pot delega şi nici aceasta nu-
şi poate însuşi atribuţii de organ de urmărire penală sau de organ de control. Dacă specialistul căruia 
îi revine sarcina efectuării lucrării consideră că materialele puse la dispoziţie ori informaţia indicată 
sînt insuficiente, el comunică aceasta organului de urmărire penală sau instanţei în vederea 
completării lor. În cazul în care este necesară o examinare corporală asupra învinuitului ori părţii 
vătămate pentru a constata pe corpul acestora existenţa urmelor infracţiunii, organul de urmărire 
penală dispune efectuarea unei constatări medico-legale şi cere organului medico-legal, căruia îi 
revine competenţa potrivit legii, să efectueze această constatare. În opinia autorilor A. Lazăr și S. 
Alămoreanu, organele de urmărire penală pot dispune efectuarea constatării tehnico-științifice într-
una din următoarele situații tactice, ivite pe parcursul urmăririi penale: 

1) existența pericolului dispariției unor mijloace de probă sau de schimbare a unor situații de 
fapt. Prin pericolul de schimbare a unor situații de fapt se înțelege posibilitatea survenirii, după 
săvârșirea infracțiunii, a unor elemente noi care ar putea modifica aspectele semnificative în 
configurația câmpului infracțional și care ar genera dificultăți de cercetare, inclusiv riscul abordării 
unor piste false. Stările de pericol invocate pot fi determinate de cauze obiective, exterioare 
intervenției omului, cum este activitatea factorilor atmosferici (precipitații, vânt) asupra urmelor din 
câmpul infracțional. Ele pot fi produse, de asemenea, de cauze de natură subiectivă constând în 
acțiuni voluntare ale făptuitorului sau participanților la infracțiune ori intervenției altor persoane3. 

2) necesitatea lămuririi urgente a unor fapte sau împrejurări ale cauzei este impusă nu atât de 
pericolul dispariției mijloacelor de probă sau al schimbării situației de fapt, cât de necesitatea 
asigurării, chiar de la începutul urmăririi penale, a justei orientări în efectuarea anchetei. Organul de 
urmărire penală apreciază necesitatea folosirii acestui procedeu probator în raport cu utilitatea datelor 
furnizate care pot indica direcția ce trebuie imprimată cercetărilor prin confirmarea uneia din 
versiunile elaborate în cauză. 

Rezolvarea dată acestei situații, prin efectuarea unei constatări tehnico-științifice, a fost impusă 
de caracterul dinamic al urmăririi penale și de necesitatea de a da eficiență practică imediată 
constatărilor la care ajung organele de urmărire penală cu ocazia primelor investigații efectuate4. Din 
practica de urmărire penală au rezultat două domenii ale activității specialiștilor care efectuează 
constatările tehnico-științifice:  

1) un prim domeniu cuprinde participarea ca auxiliari la efectuarea unor activități de 
urmărire penală, cum sunt: ridicarea de obiecte și înscrisuri, cercetarea la fața locului, percheziții etc. 
specialiștii sau tehnicienii acordă asistență de specialitate calificată în sensul descoperirii, relevării, 
conservării, fixării și ridicării urmelor și mijloacelor materiale de probă, în vederea examinării. 

                                                 
1 Lazăr A., Alămoreanu S. Expertiza criminalistică a documentelor. Aspecte tactice și tehnice. Ed. LUMINA LEX. 
București, 2008, p. 43. 
2 Codul de procedură penală al RM: Legea Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003. În: MO al RM, 
2003, nr.104-110. În vigoare din 12 iunie 2003. 
3 Lazăr A., Alămoreanu S. Op. cit., p. 45-46. 
4 Ibidem, p. 47. 
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Astfel, în temeiul cunoștințelor de specialitate, pe care le dețin, atrag atenția organelor de urmărire 
penală asupra împrejurărilor utile elucidării cauzei; descoperă, fixează și ridică urmele și mijloacele 
materiale de probă și realizează diverse activități tehnice în situațiile în care sunt necesare cunoștințe 
și calificări speciale; exprimă opinia cu privire la originea și mecanismul formării urmelor la fața 
locului1; 

 2) al doilea domeniu al activității specialistului îl constituie aplicarea cunoștințelor speciale la 
investigarea științifică sau tehnică a urmelor și mijloacelor materiale de probă, adeseori în condiții de 
laborator, constatările urmând a fi expuse în raportul de constatare tehnico-științifică2. Prin folosirea 
acestor procedee probatorii sunt puse în slujba aflării adevărului mijloacele și metodele pe care 
științele tehnici și științele naturii le oferă pentru descifrarea urmelor activității delictuoase asupra 
obiectelor înconjurătoare. Cu cât aceste date ale științei, ca și metodele proprii ale tehnicii 
criminalistice sunt mai bine folosite, cu atât ele sunt mai eficace și contribuie mai deplin la realizarea 
scopului procesului penal3. În opinia autorilor E. Stancu și T. Manea, constatările sunt clasificate în 
constatări medico-legale și constatări tehnico-științifice. Constatarea tehnico-științifică se efectuează 
asupra materialelor și datelor puse la dispoziție sau indicate de organul de urmărire penală, în timp ce 
constatarea medico-legală se efectuează asupra persoanelor sau cadavrelor4. Constatările tehnico-
științifice pot fi: dactiloscopice, traseologice, balistice, a actelor, grafice (grafoscopice), fotografico-
judiciare, fonobalistice, biocriminalistice, chimice, tehnice, merceologice, zootehnice și veterinare, 
agrotehnice și agroalimentare etc5. Constatarea medico-legală poate fi: a) constatare medico-legală 
propriu-zisă, având ca scop stabilirea cauzelor morții, mecanismul de producere a leziunilor pe 
corpul victimei sau făptuitorului, consecințele activității infracționale asupra integrității corporale sau 
sănătății persoanei vătămate; b) constatarea medico-legală psihiatrică, având ca scop determinarea 
tulburărilor psihice ale învinuitului sau inculpatului de natură a-i diminua sau înlătura discernământul 
pentru fapta comisă6. 

Constatarea medico-legală poate fi efectuată și cu scopul de a descoperi pe corpul învinuitului, 
a părții vătămate existența urmelor unor infracțiuni. Dacă constatarea medico-legală a fost efectuată 
în cadrul altei acțiuni procesuale, cum ar fi examinarea cadavrului, exhumarea, examinarea 
corporală, aceasta se include în procesul verbal al acțiunii procesuale respective7. Constatarea 
tehnico-științifică și constatarea medico-legală deși se enumeră printre mijloacele de probă, ele nu 
sunt propriu-zis categorii de mijloace de probă. Aceste constatări constituie procedee probatorii, 
adică moduri de a opera asupra anumitor mijloace de probă a căror folosire nu ar fi posibilă fără 
cunoașterea exactă a valorii lor probatorii. Cu ajutorul acestora se stabilește concludența urmelor 
conținute sau purtate de obiecte ori aflate pe corpul victimei sau a învinuitului, precum și forța 
probantă a obiectelor (instrumente, substanțe, materiale etc.) care au fost folosite sau destinate să 
servească la săvârșirea infracțiunii, ori a obiectelor care sunt produse ale infracțiunii. Întocmai ca și 
la mijloacele de probă, probele puse în lumină prin procedeele de mai sus sunt entități extra-
procesuale, însă aceste procedee dobândesc, ca și probele respective, caracter de categorii juridico-
penale. Cercetările tehnici și medicale fiind procedee nu constituie prin ele însele mijloace de probă 

                                                 
1 Ciopraga A. Criminalistica. Tratat de tactică. Ed. Gama. Iași, 1996, p. 391; Lazăr Augustin, Alămoreanu Sorin. 
Op. cit., p. 49-50. 
2 Lazăr A., Alămoreanu S. Op. cit., p. 50.  
3 Dongoroz V., Kahane S., Antoniu G., Bulai C., Iliescu N., Stănoiu R. Explicații teoretice ale Codului de procedură 
penală român. Partea generală. Volumul V. Ediția a doua. Editura Academiei Române. Editura ALL BECK. 
București, 2003, p. 261. 
4 Stancu E., Manea T. Op. cit., p. 101 
5 Cârjan L., Chiper M. Criminalistica. Tradiție și modernism. Ed. Cartea Veche. București, 2009, p. 363-364. 
6 Ibidem, p. 364. 
7 Dolea I., Roman D., Sedlețchi Iu, Vizdoagă T., Rotaru V., Cerbu A., Ursu S. Drept procesual penal. Ed. Cartier 
Juridic. Chișinău, 2005, p. 302. 
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și cu atât mai puțin elemente de probă, ci reprezintă numai operații tehnice prin care sunt relevate 
aceste elemente acolo unde obiectiv ele există. Funcția lor, prin urmare, este de a pune în lumină 
rolul pe care l-ar putea juca anumite obiecte, stări de lucruri, împrejurări de fapt în lămurirea cauzei 
și deci concludența lor probatorie. 

Această funcțiune de o deosebită importanță în descoperirea adevărului a și făcut ca aceste 
constatări tehnico-științifice sau medico-legale să fie enumerate printre mijloacele de probă, 
atribuindu-se însușirea de a conține elemente revelatorii pentru cauză nu numai obiectului material 
care obiectiv conține acestea, dar și procedeului tehnic care a înlesnit scoaterea la iveală a acestei 
însușiri. Pe lângă aceasta, constatarea tehnico-științifică și medico-legală se finalizează prin 
întocmirea unor rapoarte care sunt înscrisuri relatând existența unor probe și deci mijloace de probă1. 
Se poate spune că, de cele mai multe ori, constatările tehnico-științifice sunt o cale adecvată de a afla 
dacă anumite obiecte ori substanțe se pot sau nu constitui în mijloace materiale de probă, cu alte 
cuvinte dacă au capacitatea de a fi izvor de probe care pot contribui la rezolvarea cauzei penale. Iar 
dacă privim corpul uman ca pe una din țintele pe care infracțiunea și-a lăsat urmele, raționamentul de 
mai sus își găsește aplicare și față de constatarea medico-legală. Aceste constatări având loc în cadrul 
activității de strângere a probelor, din faza incipientă a procesului, este evident motivul pentru care 
legiuitorul le-a conferit un caracter de urgență: urmele infracțiunii tind să dispară ori să se degradeze, 
pe măsură ce timpul va trece în favoarea infractorului, acesta având tot interesul ca organele judiciare 
să aibă acces la cât mai puține din probele și indiciile care i-ar dezvălui identitatea și vinovăția. De 
aceea, constatările tehnico-științifice și medico-legale (împreună cu expertizele) ne apar ca mijloace 
fundamentale în lupta împotriva fenomenului infracțional, deoarece pun la dispoziția și în slujba 
activității specifice a organului judiciar toate metodele științelor, cu întreg arsenalul lor de aparate și 
tehnologii2. Trecem în revistă și faptul că raportul de constatare tehnico-științifică nu are valoare 
probantă preferențială față de alte mijloace de probă, cu toate că, de regulă, concluziile specialiștilor 
sau tehnicienilor care au efectuat constatarea tehnico-științifică produc încredere în ceea ce privește 
conformitatea cu adevărul. În practica judiciară se constată, însă, că sunt și cazuri în care concluziile 
specialiștilor sau tehnicienilor sunt neadevărate, fie datorită complexității problemelor de lămurit, 
care depășește sfera cunoștințelor specialiștilor, fie datorită ignoranței sau incertitudinii acestora. De 
aceea, rapoartele de constatare tehnico-științifică au o valoarea probantă egală cu a celorlalte 
mijloace de probă, putând fi reținute numai dacă produc încredere că exprimă adevărul, prin 
încadrarea lor în ansamblul probelor administrate în cauză3. 

Raportul final al constatării tehnico-științifice ori medico-legale va putea cuprinde concluzii 
pozitive, prin care se atestă caracterul de mijloc de probă al obiectelor și, în general, al urmelor 
infracțiunii supuse verificării de specialitate, sau dimpotrivă, negative, indicând lipsa de interes, din 
punct de vedere al probatoriului, a obiectului cercetat. Este posibil ca specialistul să își exprime și 
dubiul asupra calității de mijloc de probă a obiectelor respective, fie din cauza insuficienței 
mijloacelor puse la dispoziție de către organul judiciar, fir datorită limitelor fizice ale aparaturii de 
care dispune specialistul. Rapoartele de constatare reprezintă modalitatea de aducere la cunoștința 
organului judiciar al faptului că, în urma procedeelor probatorii de constatare tehnico-științifică sau 
medico-legală, după opinia specialistului care le-a redactat, a fost stabilit (sau nu) caracterul de 
mijloc material de probă al diverselor urme ale infracțiunii care au fost supuse cercetării4. 

Odată aflat în posesia raportului de constatare, organul judiciar va stabili mai întâi dacă 
specialistul sau tehnicianul a analizat obiectul (obiectivele) pe care i le-a stabilit și dacă a răspuns la 
toate întrebările; de asemenea, dacă s-a respectat termenul de realizare a lucrării. Apoi, citind 
                                                 
1 Dongoroz V., Kahane S., Antoniu G., Bulai C., Iliescu N., Stănoiu R. Op. cit., p. 260-261. 
2 Sava Al. Aprecierea probelor în procesul penal. Ed. JUNUMEA.Iași, 2002, p. 160-161. 
3 Mateuț Gh. Op. cit., p. 269-270. 
4 Sava Al. Op. cit., p. 163-164. 
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concluziile raportului, va verifica dacă acestea sunt concordante cu datele și probele obținute deja 
prin alte mijloace de probă. Este posibil ca și în lipsa unei concordanțe, dacă raportul de constatare 
produce încredere organului judiciar, după atenta analizare a sa și, mai ales, a concluziilor sale, 
acesta să aprecieze că îl va prefera celorlalte mijloace de probă – sau numai unora – datorită 
corectitudinii și nivelului științific, de bună calitate, al cercetărilor întreprinse de către specialist. În 
realitate, magistratul va avea o capacitate limitată de apreciere a acestui nivel, datorită caracterului 
limitat al cunoștințelor sale de specialitate, astfel că, nu de puține ori, verificarea raportului efectuată 
de către magistrat va avea în vedere doar coerența logică a operațiilor descrise și a acestora cu esența 
concluziilor și dacă specialistul a executat exact tot ceea ce i s-a cerut.  

Alteori, magistratul poate găsi deficiențe ale constatării tehnico-științifice ori medico-legale, 
reflectate în rapoartele studiate, deficiența care se pot datora superficialității sau grabei specialistului 
în efectuarea lucrării, ori care nu sunt imputabile acestuia. Pentru ca magistratul să sesizeze mai ușor 
eventualele deficiențe sau neconcordanțe ale acestor lucrări, ca și pentru ca sentimentul de încredere 
pe care-l inspiră un raport de constatare bine-întocmit să se formeze în cunoștința de cauză, este de 
dorit ca acesta să posede cunoștințe de tehnică criminalistică și, în general, din alte științe, la care se 
face apel în activitatea specialiștilor și tehnicienilor: medicină legală, psihologie ș.a1. Concluziile 
constatării tehnico-științifice sau medico-legale trebuie să fie verificate în raport cu ansamblul 
probelor administrate în cauză. Rezultatul verificării poate consta în perfecta concordanță dintre 
aceste concluzii și materialele procesului adunate în desfășurarea urmăririi penale.  

Verificarea poate avea însă de rezultat infirmarea concluziilor, datorită faptului că cercetările 
organului de urmărire penală au dus la aflarea de elemente probatorii noi care pun într-o altă lumină 
datele pe care se sprijină constatarea anterior efectuată. Alteori, verificarea raportului de constatare 
poate duce la concluzia că persoanele însărcinate cu efectuarea constatării au procedat superficial, ori 
n-au folosit metodele sau mijloacele cele mai indicate pentru a ajunge la constatări precise, 
temeinice. Insuficiențele constatării tehnico-științifice sau medico-legale pot fi relevate fie de 
organele de urmărire, fie de instanța de judecată, din oficiu sau la semnalarea părților.  

Dacă aceste insuficiențe se datoresc unor împrejurări neimputabile celor însărcinați cu 
efectuarea lucrării, organul de urmărire penală sau instanța de judecată dispune refacerea sau 
completarea constatării tehnico-științifice sau medico-legale. În caz contrar, când deficiențele 
constatării provin din greșeala sau neatenția persoanei însărcinate cu efectuarea constatării, organul 
de urmărire penală sau instanța de judecată pot dispune efectuarea unei expertize2. În opinia lui M. 
Udroiu, deși constatarea are un regim diferit de cel al unei expertize, nu se poate considera că prin 
efectuarea raportului de constatare s-a încălcat dreptul la apărare al inculpaților, căci aceștia au avut 
posibilitatea să analizeze modul în care s-a dispus și a fost întocmită constatarea, inclusiv concluziile 
acestei constatări.  

Aspectele atestate în concluziile raportului de constatare sunt dovedite și prin alte mijloace de 
probă cu caracter obiectiv, așa încât, chiar și în situația în care ar exista suspiciuni cu privire la 
imparțialitatea și obiectivitatea persoanelor care au întocmit raportul de constatare (fiind vorba 
despre experți din cadrul organului de urmărire penală), nu există temeiuri a se considera că s-a 
încălcat dreptul la un proces echitabil3.  

În funcție de obiectul constatării, organul de urmărire penală, după finalizarea raportului de 
constatare, din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părți sau subiecți procesuali principali, poate 
dispune efectuarea unei expertize, în completarea constatării, în următoarele două situații:  

1) se apreciază că este necesară opinia unui expert;  
                                                 
1 Ibidem, p. 164-165. 
2 Dongoroz V., Kahane S., Antoniu G., Bulai C., Iliescu N., Stănoiu R. Op. cit., p 268. 
3 Codul de procedură penală. Comentariu pe articole. Volumul I. Articolele 1-603. Coordonator M. Unroiu. Ed. C. 
H. BECK. București, 2015, p. 516. 
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2) concluziile raportului de constatare sunt contestate1. 
Concluzii. Fiind un act procedural ce reclamă urgență, constatarea se efectuează după o 

procedură mai simplă față de expertiză. Astfel, organul de urmărire penală care dispune efectuarea 
constatării stabilește, prin ordonanță, obiectul constatării, întrebările la care trebuie să răspundă 
specialistul și termenul în care urmează a fi efectuată lucrarea. În spiritul legii, lămurirea urgentă a 
unor fapte sau împrejurări ale cauzei trebuie să se facă într-un moment apropiat de cel al săvârșirii 
infracțiunii, deoarece numai așa constatarea poate surprinde aspecte cu relevanță deosebită în 
rezolvarea cauzei penale. Necătând  la acest fapt, activitatea de zi cu zi a organelor de drept 
înregistrează și cazuri când, din lipsă de atenție sau atitudine neserioasă, nu se recurge la constatări 
tehnico-științifice pentru stabilirea aspectelor cu relevanță deosebită în soluționarea cauzelor penale. 
Urmare a acestui fapt, la fazele ulterioare ale procesului penal (examinarea în prima instanță, 
examinarea în ordine de apel) apar dificultăți în latura interpretării și stabilirii circumstanțelor cauzei 
care vorbesc despre vinovăția sau nevinovăția persoanei. 
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ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 

COMPULSORY EXECUTION OF TAX LIABILITIES. 
 

СОСНА Александру,  
доктор права, преподаватель юридического факультета Государственного 

университета Молдовы 
 
Summary: The article highlights the concept and methods of compulsory execution of tax 

obligations and sanctions applied for improper fulfillment of tax obligations. 
 

Актуальность темы обусловлена чрезмерно быстрым изменением налогового 
законодательства и наличием правовых норм, противоречащих Конституции РМ и 
нарушающих основные права человека. 

Ключевые слова: налоговое обязательство, недоимка, пеня, штраф, инкассовое 
поручение, бесспорное взыскание, принудительное исполнение, судебный исполнитель, арест 
имущества, аукцион. 

Принудительное исполнение налоговых обязательств производится в соответствии с: 
1. Налоговым кодексом Республики Молдова (далее – НК РМ) № 1163- XIII от 24-09-

1997 года,1 
2. Исполнительным кодексом Республики Молдова (далее – ИК РМ № 443-XV ОТ 

24.12.2004 года (в редакции закона РМ № 143 от 02.07.2010 года),2  
3. законом РМ «О судебных исполнителях» № 113 от 14.06.2010 года.3 

Согласно ст. 170 НК РМ, погашение налогового обязательства осуществляется путем 
уплаты, аннулирования, истечения срока давности, вычета, компенсации или 
принудительного исполнения.  

Согласно ст. 177 НК РМ, погашение налогового обязательства путем принудительного 
исполнения осуществляется применением Государственной налоговой службой мер по 
принудительному взысканию недоимок в соответствии с налоговым законодательством.  

Принудительное исполнение налогового обязательства заключается в применении 
Государственной налоговой службой мер по взысканию недоимок, пени и штрафа. 

Согласно пункту 13) ст. 129 НК РМ, недоимка – сумма, которую налогоплательщик был 
обязан уплатить в бюджет в качестве налога (пошлины) или сбора, но которую не уплатил в 
срок, а также сумма пени и/или штрафа. 

Принудительное взыскание недоимки вместе с пеней и штрафом осуществляется в 
соответствии со ст. 197 НК РМ, в бесспорном порядке на основании инкассового поручения. 

Согласно части (1) ст. 197 НК РМ, начиная со дня, следующего за днем, в который 
возникла или была обнаружена недоимка, Государственная налоговая служба вправе 
выставить инкассовое поручение, которое имеет силу исполнительного документа, на 
банковские счета налогоплательщика (за исключением ссудных счетов, банковских счетов, 
открытых в соответствии с положениями кредитных соглашений, заключенных между 
Республикой Молдова и иностранными донорами, и временных счетов (по накоплению 
финансовых средств для формирования или увеличения уставного капитала), а также счетов 
физических лиц, не являющихся субъектами предпринимательства (a в случае судебных 
исполнителей – только специальные счета), накопительные счета, открытые в соответствии с 
                                                 
1 Официальный монитор РМ. Специальный выпуск от 08.02.2007 г. 
2 Официальный монитор РМ № 214-220 от 05.11.2010 г. 
3 Официальный монитор РМ № 126-128 от 23.07.2010 г. 
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законодательством о несостоятельности), если таковые имеются и если они известны 
налоговому органу. По всем категориям банковских счетов, внесенных в Государственный 
налоговый регистр, инкассовые поручения выдаются в национальной валюте. При 
исполнении выданного в национальной валюте инкассового поручения, выставленного на 
счет налогоплательщика в иностранной валюте, финансовое учреждение осуществляет 
операцию покупки иностранной валюты за национальную валюту по установленному им 
валютному курсу с перечислением молдавских леев в национальный публичный бюджет в тот 
же день. 

За нарушение налогового обязательства взыскивается пеня согласно ст. 228 НК РМ. 
Согласно части (1) ст. 228 НК РМ пеня представляет собой денежную сумму, 

начисленную в зависимости от величины налога (пошлины), сбора и времени, истекшего со 
дня, когда он должен был быть уплачен, независимо от того, был он своевременно исчислен 
или нет. Применение налоговым или другим уполномоченным органом пени является 
обязательным независимо от форм принуждения. Пеня составляет часть налогового 
обязательства и взыскивается в порядке, установленном для взимания налогов.  

В случае неуплаты налога (пошлины), сбора в срок и в бюджет, установленные в 
соответствии с налоговым законодательством, уплачивается пеня, начисленная в соответствии 
с частью (3) за каждый день просрочки их уплаты, за период со дня, следующего после даты, 
установленной для уплаты налога (пошлины), сбора, до дня их фактической уплаты 
включительно.  

При обнаружении налогоплательщиком в ранее представленном им налоговом отчете 
ошибки или неполноты сведений и представлении исправленного налогового отчета, а также 
при обнаружении налогоплательщиком, не обязанным представлять отчет, факта 
неправильного исчисления и уплаты налогов (пошлин) и сборов, вследствие чего возникают 
дополнительные налоговые обязательства, применяется пеня в соответствии с настоящей 
статьей, не превышающая, однако, соответствующее налоговое обязательство. 

Размер пени определяется ежегодно исходя из базисной ставки (округленной до 
следующего полного процента), установленной Национальным банком Молдовы в ноябре 
года, предшествующего отчетному налоговому году, применяемой к краткосрочным 
операциям денежной политики и увеличенной на пять пунктов, которая делится на количество 
дней в году и округляется в соответствии с математическими правилами до 4 знаков после 
запятой.  

Условия принудительного исполнения налоговых обязательств установлены ст. 193 НК 
РМ, согласно которой условиями принудительного исполнения налогового обязательства 
являются:  

а) наличие недоимки с учетом положений ст. 252;  
b) неистечение сроков давности, установленных настоящим кодексом;  
с) необжалование факта существования недоимки и/или ее размера в случаях, 

предусмотренных пунктами с) и d) части (1) ст. 194;  
d) ненахождение налогоплательщика в процессе ликвидации (роспуска) или в процессе 

несостоятельности в соответствии с действующим законодательством. 
Способы принудительного исполнения налогового обязательства предусмотрены ст. 194 

НК РМ, которая гласит: «Принудительное исполнение налогового обязательства 
осуществляется путем: 

а) взыскания денежных средств, в том числе в иностранной валюте, с банковских счетов 
налогоплательщика, за исключением находящихся на кредитных и временных счетах (по 
накоплению финансовых средств для формирования или увеличения уставного капитала); 
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b) изъятия наличных денежных средств, в том числе в иностранной валюте, у 
налогоплательщика; 

с) обращения взыскания на имущество налогоплательщика, помимо указанного в пунктах 
a) и b); 

d) обращения взыскания на дебиторскую задолженность налогоплательщика способами, 
предусмотренными пунктами а), b) и с).  

Обращение взыскания на имущество осуществляется посредством ареста, реализации и 
изъятия имущества. 

В случае, если в результате применения способов принудительного исполнения 
налоговое обязательство налогоплательщика, осуществляющего предпринимательскую 
деятельность, не погашено полностью и последующее применение принудительного 
исполнения невозможно, Государственная налоговая служба вправе инициировать 
применение способов преодоления несостоятельности в соответствии с законодательством. 
Налоговое обязательство физического лица, не являющегося субъектом предпринимательства, 
погашается в предусмотренном настоящим кодексом порядке». 

Взыскание денежных средств со счетов налогоплательщика производится на основании 
инкассового поручения в соответствии со ст. 197 НК РМ. 

Порядок изъятия наличных денежных средств установлен ст. 198 НК РМ. 
Принудительное исполнение налогового обязательства путем изъятия наличных 

денежных средств применяется в отношении налогоплательщика, соответствующего понятию, 
определенному в пункте 2) ст.5.  

Для изъятия у налогоплательщика наличных денежных средств, в том числе в 
иностранной валюте, налоговый служащий проверяет места и помещения, используемые 
налогоплательщиком для хранения наличных денег, а также его торговую сеть. 

В отступление от пункта 4) ст. 129, в качестве представителя налогоплательщика в 
изъятии наличных денежных средств участвует кассир (подотчетное лицо) или замещающий 
его работник, обязанные предъявить необходимые документы и обеспечить свободный доступ 
к сейфу кассы налогоплательщика, в изолированное помещение кассы, а также в его торговую 
сеть.  

Вскрытие мест и помещений, используемых налогоплательщиком для хранения 
наличных денег, без согласия представителя налогоплательщика или в его отсутствие 
осуществляется в присутствии двух понятых. До прибытия понятых эти места и помещения 
опечатываются налоговым служащим. 

Факты изъятия наличных денежных средств и вскрытия мест и помещений без согласия 
представителя налогоплательщика отмечаются в актах, подписанных присутствующими при 
этом лицами. Акты составляются в двух экземплярах. Второй экземпляр акта вручается 
налогоплательщику или его представителю под расписку на первом экземпляре либо 
отправляется налогоплательщику заказным письмом в тот же день или не позднее 
следующего рабочего дня. 

Изъятые наличные денежные средства сдаются налоговым служащим в ближайшее 
финансовое учреждение (его отделение или филиал), которое обязано принять их и 
перечислить в соответствующие бюджеты для погашения недоимок. Иностранная валюта 
сдается финансовому учреждению (его отделению или филиалу) за молдавские леи по 
установленному им валютному курсу, с последующим перечислением молдавских леев в 
соответствующие бюджеты. Иностранная валюта, которая не может быть реализована (к 
примеру, не пользующаяся спросом на внутреннем валютном рынке), хранится в финансовом 
учреждении (его отделении или филиале) до возможной реализации. 
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При невозможности сдачи наличных денежных средств в финансовое учреждение (его 
отделение или филиал) в день их изъятия, они сдаются в кассу Государственной налоговой 
службы с передачей их финансовому учреждению (его отделению или филиалу) на 
следующий рабочий день. 

Общие условия принудительного исполнения налогового обязательства установлены ст. 
196 НК РМ. 

Принудительное исполнение налогового обязательства осуществляется в рабочие дни с 
6 до 22 часов. Принудительное исполнение в нерабочее время допускается только в случае, 
если налогоплательщик или его дебитор уклоняется от принудительного исполнения 
налогового обязательства.  

В случае отсутствия налогоплательщика по известным адресам, Государственная 
налоговая служба обращается за содействием к компетентному органу публичной власти.  

В случае перехода налогоплательщика полностью или частично на учет или 
обслуживание в другую Государственную налоговую службу, его дело и решение о 
принудительном исполнении налогового обязательства передаются в срок до десяти рабочих 
дней последнему для продолжения процедуры. 

Если имущество или дебиторы налогоплательщика находятся в различных 
административно-территориальных единицах, принудительное исполнение налогового 
обязательства осуществляется налоговым органом по месту учета или обслуживания 
налогоплательщика, а в необходимых случаях – с участием налоговых служащих по месту 
нахождения имущества или местонахождению (месту жительства) дебитора.  

Государственная налоговая служба вправе применить один или несколько способов 
принудительного исполнения налогового обязательства. Принудительное исполнение 
налогового обязательства способами, предусмотренными пунктами b), c) и d) части (1) ст. 194, 
осуществляется на основании решения, принятого руководством Государственной налоговой 
службы по форме, утвержденной Государственной налоговой службой, которое имеет силу 
исполнительного документа.  

Расходы по принудительному исполнению налогового обязательства осуществляются за 
счет средств государственного бюджета с последующим восстановлением их за счет 
налогоплательщика, исключая комиссионные, взимаемые финансовым учреждением при 
сдаче наличных денежных средств налоговыми служащими согласно ст. 198 НК РМ. 

Легальное определение понятия «принудительное исполнение» дано в части (1) ст. 10 
ИК РМ1. 

Согласно части (1) ст. 10 ИК РМ, принудительным исполнением является совокупность 
мер, предусмотренных настоящим кодексом, посредством которых взыскатель реализует 
через судебного исполнителя при помощи уполномоченных государственных органов свои 
права, признанные исполнительным документом, в случае, если должник добровольно не 
выполняет свои обязательства. 

Общие условия принудительного исполнения установлены ст. 10-156 ИК РМ. 
Примерный перечень исполнительных документов приведен в ст. 11 ИК РМ. 
К исполнительным документам относятся инкассовые поручения Государственной 

налоговой службы на взыскание недоимки и пени и штрафа. 
Взысканию подлежат недоимка, штраф и пеня. 
Органом принудительного исполнения является судебный исполнитель, права, и 

обязанности которого установлены ИК РМ, законом РМ «О судебных исполнителях» № 113 
от 14.06.2010 года1. 

                                                 
1 Официальный монитор РМ № 214-220 от 05.11.2010 г. 
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Денежные средства с банковских счетов налогоплательщиков взыскиваются в 
бесспорном (безусловном) порядке на основании инкассовых поручений налоговых органов в 
соответствии со ст. 129 и 197 НК РМ. 

Так, в соответствии с пунктом 17) ст. 129 НК РМ, «банковский счет – расчетный счет, 
открытый в одном из финансовых учреждений (его отделении или филиале) в Республике 
Молдова или за ее пределами, а также счет, открытый в казначейской системе Министерства 
финансов». 

Также в соответствии с действующим законодательством инкассовое поручение – это 
документ, позволяющий изымать денежные средства со счета плательщика без его 
предварительного согласия. 

Если денежных средств, находящихся на банковских счетах налогоплательщика, 
недостаточно для погашения недоимки (суммы недоплаченного налога и сумм пени и 
штрафа), взыскание обращается на иное имущество налогоплательщика. 

Взыскание на имущество обращается в соответствии со ст. 88-90 ИК РМ. 
Общие положения об обращении взыскания на имущество должника установлены ст. 88 

ИК РМ, согласно которой обращение взыскания на имущество должника состоит из 
наложения на него ареста, его изъятия и реализации. 

Взыскание может быть обращено на любые материальные вещи либо совокупность 
вещей должника, находящихся в гражданском обороте, независимо от того, у кого они 
находятся во владении, а также на любое имущественное право или денежное требование, 
кроме тех, на которые не может быть обращено принудительное взыскание.  

Имущество ограниченного гражданского оборота может быть взыскано только с 
соблюдением предусмотренных законом условий.  

По запросу судебного исполнителя держатели регистров и информации, необходимой 
для исполнительного производства, финансовые учреждения, налоговые и кадастровые 
органы, другие физические или юридические лица обязаны в срок не позднее 10 дней 
сообщить ему сведения, необходимые для осуществления принудительного исполнения.  

Согласно ст. 89 ИК РМ, не обращается взыскание на:  
1) имущество, необходимое должнику–физическому лицу и членам его семьи сугубо для 

личного пользования или использования в быту:  
a) одежду – на каждое лицо: одно зимнее пальто, одно демисезонное пальто, один зимний 

и один летний костюм (для мужчин), два летних и два зимних платья или костюма (для 
женщин), одна шляпа и одна зимняя шапка, два летних и два зимних платка (для женщин), 
другая одежда, длительное время находившаяся в употреблении и не представляющая 
ценности;  

b) обувь, белье, постельные принадлежности, кроме предметов, сделанных из 
драгоценных материалов, а также предметов, имеющих художественную ценность;  

c) все детские принадлежности;  
d) мебель – по одной кровати и одному стулу на каждое лицо, один стол, один шкаф на 

семью;  
e) семейные иконы и портреты, обручальные кольца;  
f) ордена, медали, другие отличительные знаки, которыми награждены должник или 

члены его семьи;  
g) вещи (в том числе пособия и книги), необходимые должнику для дальнейшего 

осуществления профессиональной деятельности;  

                                                                                                                                                             
1 Официальный монитор РМ, № 126-128 от 23.07.2010. 
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h) специальные транспортные средства для лиц с ограниченными возможностями и вещи, 
необходимые лицам с ограниченными возможностями и больным и предназначенные для 
ухода за ними; 

i) продукты питания в количестве, необходимом для должника и членов его семьи в 
течение трех месяцев;  

j) топливо, необходимое для приготовления пищи и отопления жилища семьи в холодное 
время года;  

2) семена сельскохозяйственных культур, необходимые для проведения посева и посадки, 
в количестве, необходимом должнику и его семье для личного пользования, если они 
принадлежат должнику–физическому лицу, деятельность которого не связана с их 
производством или продажей; 

3) корм для скота, на который не обращалось взыскание, необходимый до сбора новых 
кормов или, в зависимости от обстоятельств, до выгона на пастбища;  

5) имущество, относящееся к публичной сфере государства или административно-
территориальных единиц;  

6) иное имущество, на которое, согласно закону, не может быть обращено взыскание. 
Вывод. Статья 89 ИК РМ, позволяющая обращать взыскание на единственное жилое 

помещение  должника, противоречит части (1) ст. 47 Конституции РМ, согласно которой 
государство обязано принимать меры для обеспечения любому человеку достойного 
жизненного уровня, потребного для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его 
семьи, в том числе пищи, одежды, жилища, медицинского ухода и необходимого социального 
обслуживания. 

Предложение. По нашему мнению, ст. 89 ИК РМ изменить, запретив обращение 
взыскания на единственное жилое помещение, пригодное для проживания должника и членов 
его семьи. В Российской Федерации и в Румынии законы запрещают обращать взыскание на 
единственное жилое помещение должника. 

Порядок продажи арестованного имущества установлен ст. 203-213 НК РМ. 
Согласно части (1) ст. 203 НК РМ, реализация арестованного имущества осуществляется 

на аукционах, организуемых в соответствии с положениями главы 10. 
Оценка арестованного имущества производится в соответствии со ст. 208 НК РМ. 
После наложения ареста на имущество, организация его оценки и реализации 

возлагается на территориальные государственные налоговые инспекции/специализированные 
государственные налоговые инспекции, а в случае, когда имущество арестовано 
Государственной налоговой службой, – на уполномоченное подразделение, за исключением 
имущества, предусмотренного частями (7), (8), (9) и (15) ст. 203. 

При наложении ареста на имущество государственных предприятий, учреждений, 
организаций и предприятий, организаций с долей государства в уставном капитале, не 
включенных в программу приватизации, об этом письменно извещаются центральные 
отраслевые органы публичного управления и органы местного публичного управления. В 
случае неприменения мер по погашению налогового обязательства в установленный срок, 
Государственная налоговая служба организует оценку и реализацию арестованного 
имущества в соответствии с основными принципами. 

Организаторами аукциона являются Государственная налоговая служба и лица, 
отобранные территориальными государственными налоговыми 
инспекциями/специализированными государственными налоговыми инспекциями, а в случае, 
когда имущество арестовано Государственной налоговой службой, – уполномоченным 
подразделением на конкурсной основе. 
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SUBIECȚII OBLIGAȚIEI DE REPARARE A PREJUDICIULUI CAUZAT PRIN ERORI 
JUDICIARE ȘI DE URMĂRIRE PENALĂ 

SUBJECTS OF THE OBLIGATION TO REPAIR INJURY CAUSED BY JUDICIAL 
ERRORS AND CRIMINAL DAMAGE 

MIHALACHE Iurie,  
doctor în drept, conferențiar universitar (USM); 

MUNTEAN Vasilisa,  
doctorandă (ASEM – USPEE C.Stere)   

 
Summary. The grounds for the occurrence of punitive damages are related to the illicit actions 

of the persons with responsibilities in the courts and the criminal prosecution bodies.Judicial errors 
and criminal prosecution errors may be manifested by actions by the responsible person in a manner 
contrary to the requirements of criminal law, such as: illegal detention, illegal conviction, unlawful 
application of preventive measures, illegal search, etc. Moreover, these actions by the responsible 
persons can be regarded as crimes, contraventions, disciplinary misconduct, etc.In order to provide 
protection against such unfair situations, there are a number of legal guarantees, and the most 
relevant normative acts containing these guarantees are the Civil Code of R.M. and Law no.1545 of 
25.02.1998 on the way of reparation of the prejudice caused by the illegal actions of the criminal 
investigation bodies, the prosecutor's office and the courts.Subjects receiving reparation for damage 
caused by judicial and prosecution errors under Law no. 1545/1998 can be: the suspect, the accused, 
the defendant, the convict and the offender, if they were wrongfully charged or wrongdoing and if the 
trial in respect of them has been terminated on the basis of rehabilitation. In cases of death of the 
rehabilitated person, the right to reparation may be passed on to the deceased's successors. 

 
În literatura juridică de specialitate problematica reparării prejudiciului cauzat prin erori 

judiciare și de urmărire penală a fost tratată în mod secvențial. Repararea prejudiciilor cauzate prin 
acțiuni ilicite ale instanței de judecată, organului de urmărire penală și procuraturii rămâne mereu o 
problemă actuală, de un interes teoretic şi practic deosebit. În pofida numărului sporit de acțiuni 
ilicite, dar şi a necesităţilor de aplicare în practică a legislaţiei din acest domeniu, instituția reparării 
prejudiciilor cauzate persoanei prin erori judiciare și de urmărire penală a rămas puţin cercetată în 
doctrina juridică din Republica Moldova.   

Scopul elaborării prezentului articol științific este de a elucida care sunt carențele și omisiunile 
teoretico-normative privitor la subiecții raportului juridic obligațional de reparare a prejudiciului 
cauzat prin acțiuni ilicite ale instanței judecătorești, organului de urmărire penală și procuraturii. 
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Articolul științific îşi învederează caracterul novator graţie faptului că distinge neajunsurile 
cadrului legal naţional, iar pentru înlăturarea acestor neajunsuri, au fost formulate concluzii şi 
recomandări menite să îmbunătăţească calitatea actului normativ. În vederea atingerii scopului fixat, 
ne-am propus ca obiectiv formarea unui nucleu de idei şi mecanisme de recomandare care să asigure 
o anumită omogenitate interpretativă şi decizională în aplicarea legislaţiei ce vizează domeniul 
cercetat.  

Instituția reparării prejudiciului cauzat prin erori judiciare și de urmărire penală își menține 
actualitatea datorită faptului că în activitatea practică apar numeroase situații dificile care necesită 
soluționare. În scopul soluționării acestor chestiuni, vom efectua examinarea problematicii supuse 
cercetării dintr-o perspectivă științifico-practică, cu acordarea unor răspunsuri adecvate, prin prisma 
legislației naționale, literaturii juridice de specialitate și practicii judiciare.        

În temeiul art.59 din Codul de Procedură Civilă al R.M.1 (în continuare – CPC), reclamant sau 
pârât în instanța de judecată poate fi orice persoană fizică sau juridică prezumată, la momentul 
intentării procesului, ca subiect al raportului material litigios. Parte în procesul civil poate fi și statul 
Republica Moldova, reprezentată de Guvern şi de organele împuternicite să exercite funcţiile 
Guvernului, precum şi unităţile administrativ-teritoriale, reprezentate prin împuterniciţii lor în modul 
prevăzut de lege. Părţile în proces au drepturi şi obligaţii procedurale egale. 

Atât reclamantul, cât și pârâtul trebuie să dețină capacitate de folosință a drepturilor 
procedurale civile (art.57 din CPC). Lipsa capacităţii procesuale de folosinţă poate fi invocată de 
partea adversă ori de instanța de judecată din oficiu, în orice fază a procesului. Drept consecință, 
toate actele de procedură care au fost îndeplinite până la acel moment de persoana lipsită de 
capacitatea de folosinţă, vor fi declarate nule. 

Părțile trebuie să aibă capacitate de exerciţiu al drepturilor procedurale civile. Potrivit art.57 
CPC, această capacitate o dețin persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani, precum şi 
persoanele juridice. Drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale minorilor cu vârsta până la 18 ani 
sunt apărate în instanţa judecătorească de către părinţi, înfietori sau tutori (curator).  

Calitatea de reclamant. Acțiunea în repararea prejudiciului cauzat prin erori judiciare și de 
urmărire penală poate fi înaintată de persoanele fizice sau juridice cărora le-au fost provocate 
prejudicii prin acțiuni ilicite ale instanțelor judecătorești, organului de urmărire penală sau 
procuraturii. Pentru a fi în drept de a înainta acțiune în repararea prejudiciului, atât persoana fizică, 
cât și persoana juridică trebuie să fie recunoscute ca persoane reabilitate, fapt care se confirmă printr-
un act irevocabil al organului de drept, precum sentința de achitare sau ordonanța de scoatere de sub 
urmărire penală pe temeiuri de reabilitare.  

 Calitatea de pârât. În raporturile de reparare a prejudiciului cauzat prin erori judiciare și de 
urmărire penală calitate de pârât o deține statul. Acesta participă în raporturile juridice de reparare a 
prejudiciului ca subiect de drept civil, cu respectarea poziției de egalitate juridică a părților  

Conform art.5 alin.(1) din Legea nr.1545/19982, organul care reprezintă statul în instanţa de 
judecată pe cauzele de reparare a prejudiciului ca rezultat al erorilor judiciare și de urmărire penală 
este Ministerul Justiţiei. În temeiul pct.3 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea 
Ministerului Justiției3, Ministerul este organul central de specialitate al administraţiei publice, cu 
personalitate juridică, aflat în subordinea Guvernului. Art.6 pct.7 din Regulament prevede că 

                                                 
1 Codul de Procedură Civilă al R.M., nr.225 din 30.05.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, 
nr.130-134. 
2 Legea privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale 
procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti, nr.1545 din 25.02.1998. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
1998, nr.50-51. 
3 Regulamentul privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, aprobat prin Hotărârea Guvernului R.M. 
nr.698 din 30.08.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.335-339. 
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reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti constituie o funcție importantă a 
Ministerului Justiției. 

Alte reglementări cu referire la autoritatea abilitată cu drept de reprezentare a statului în 
instanța de judecată sunt stabilite în Codul de procedură penală. Potrivit art.525 alin.(2) din Cod, 
acţiunea pentru repararea prejudiciului poate fi depusă în instanţa judecătorească în a cărei rază 
teritorială domiciliază persoana căreia i-a fost cauzat prejudiciul, în ordinea procedurii civile, 
chemând în judecată statul, care este reprezentat de către Ministerul Justiţiei.  

În doctrina de specialitate s-a menționat că reprezentarea intereselor statului de către 
Ministerul Justiției în fața instanței de judecată se datorează caracterului complex al relațiilor 
juridice. Anterior, interesele statului în această categorie de litigii erau reprezentate de Ministerul 
Finanțelor. În legătură cu aceasta, a existat opinia că angajații Ministerului Finanțelor nu ar putea să 
prezinte în instanță o poziție juridică argumentată, deoarece acestora nu le este cunoscut specificul de 
activitate din ramura juridică a organelor de stat. Această activitate nu ține de profilul organelor 
financiare și implicare lor în acest caz ar fi nejustificată1. Au fost expuse și păreri contrare, care 
susțin că sarcina de reprezentare judiciară a statului în obligațiile de reparare a prejudiciilor cauzate 
prin erori judiciare și de urmărire penală trebuie să revină organului financiar2 sau organului de 
ocrotire a normelor de drept care a emis hotărârea de reabilitare3. În context, s-a argumentat că 
administrarea mijloacelor financiare ale statului este pusă în seama Ministerului Finanțelor, astfel 
încât dreptul de gestiune asupra banilor din bugetul de stat poate fi acordat doar acestei instituții. 
Atragerea în proces a Ministerului Finanțelor sau a organelor din subordine urmează a fi obligatorie, 
deoarece executarea tuturor hotărârilor judecătorești irevocabile privind încasarea sumelor din 
bugetul de stat se face prin intermediul Ministerului Finanțelor4. O părere similară găsim în doctrina 
autohtonă, la autorul O.Bontea5.  

Mai multe argumente în acest sens aduce doctrinarul Z.Boraev, care susține că organul 
financiar ar putea fi acționat în calitate de pârât numai dacă prejudiciul a fost provocat prin acțiuni 
ilicite din partea propriilor angajați. Totodată, autorul expune dezacordul său în raport cu opiniile 
doctrinaire care susțin că acțiunea în repararea prejudiciului urmează a fi înaintată împotriva 
Ministerului Finanțelor. Autorul face delimitarea între etapa de reprezentare procesuală a statului în 
judecată și etapa de executare a hotărârii judecătorești. Chiar dacă etapele respective sunt parte 
componentă ale aceluiași proces civil, între ele sunt prezente deosebiri calitative, fiind necesare 
împuterniciri separate. Punerea în sarcina Ministerului Finanțelor a obligației de reprezentare a 
intereselor statului în instanța de judecată și obligației de executare a hotărârii judecătorești va duce 
la diminuarea și înlăturarea treptată a vinovăției organelor de stat și a persoanelor cu funcții de 

                                                 
1 Блинов С.П. Некоторые проблемы обращения взыскания на средства казны публично-правового 
образования по искам о возмещении вреда от незаконных действий государственных органов и их 
должностных лиц. În: Вестник Новосибирского государственного университета (Federația Rusă), 2011, nr.7, 
p.60. 
2 Буранов Т.Р. Особенности гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный незаконными 
действиями должностных лиц органов внутренних дел. În: Вестник Московского университета МВД России 
(Federația Rusă), 2014, nr.4, p.29.  
3 Муравский В.Ф. Субъекты обязательства по возмещению вреда, причиненного правоохранительными 
органами. În: Российский следователь (Federația Rusă), 2006, nr.6, p.47. 
4 Рузакова О.А., Рузаков О.Б. Проблемы компенсации ущерба,причиненного правомерными действиями 
государственных органов и органов местного самоуправления. În: Сибирский торгово-экономический 
журнал (Federația Rusă), 2016, nr.1 (22), p.75-76. 
5 Bontea O. Răspunderea statului pentru prejudiciul cauzat prin acțiunile organelor de urmărire penală, ale 
procuraturii sau ale instanțelor de judecată. În: Lucrări ştiințifice ale Universității Agrare de Stat din Moldova, 
Volumul 30, p.316-317. 
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răspundere pentru erorile comise1. În context, cercetătoarea T.Levinova recomandă soluția majorării 
statelor de personal ale ministerului, cu asigurarea unei pregătiri speciale a funcționarilor. Autoarea a 
propus ca cursurile de intruire ale specialiștilor din cadrul ministerului să fie efectuate de procurori, 
deoarece aceștea pot să explice cel mai bine temeiurile și condițiile încetării cauzelor penale pe 
temeiuri de reabilitare2.     

Cu titlu de exemplu aducem o situație de caz în care Curtea de Apel Cahul a casat hotărârea 
primei instanțe, cu trimiterea pricinii la rejudecare, din motiv că instanța de fond eronat a menținut 
calitatea de pârât a Ministerului Finanţelor. Instanța de apel a argumentat că reprezentarea statului în 
astfel de cauze este dată în atribuţia Ministerului Justiţiei, iar Ministerului Finanţelor are doar 
competența de executare a hotărârii judecătoreşti. Atragerea ulterioară a Ministerului Justiţiei în 
calitate de intervenient accesoriu de către instanța de fond, nu acoperă această eroare. Autoritatea 
care în mod legal este abilitată de a reprezenta Statul Republica Moldova a fost lipsit de 
posibilitatea de a-şi expune propria poziție în calitate de pârât, fapt care reprezintă nimic altceva 
decât soluţionarea drepturilor persoanei neantrenate în proces. Prin nedeterminarea corectă a 
statutului participanţilor la proces, prima instanţă a admis erori de aplicare a normelor de drept 
procedural, or, Ministerul Justiţiei a fost lipsit de dreptul acordat prin lege specială, de a-şi exprima 
părerea asupra pretenţiilor reclamantului3. 

Necesitatea reparării prejudiciului din bugetele de stat sau locale este determinată de faptul că 
ofițerii de urmărire penală, procurorii și angajații instanțelor judecătorești exercită din numele 
statului funcțiile care le revin. În acest context, doctrinarul S.Țvetkov a expus opinia că prin repararea 
prejudiciului cauzat de organele de stat și persoanele cu funcție de răspundere, puterea publică 
garantează echilibrul sistemului juridic, stabilitatea relațiilor sociale, în special a raporturilor juridice 
cu privire la proprietate. Autorul susține că stabilirea regimului juridic prin care prejudiciul se repară 
din bugetul de stat, sporește eficiența instituției reparării prejudiciului, asigură persoanelor fizice și 
juridice o sursă certă și rapidă de compensare, o măsură de protecție și restabilirea deplină a echității 
sociale, comparativ cu regulile generale de reparare a prejudiciilor stabilite de Codul civil. Bugetul 
de stat și cele locale dispun de capacități financiare mai mari, comparativ cu posibilitățile financiare 
ale persoanelor cu funcții de răspundere4.  

Punerea în sarcina statului a obligației de reparare a prejudiciului se datorează legăturii 
indisolubile care există între organul de urmărire penală, procuratură și instanța de judecată. Prin 
urmare, uneori este dificil de a identifica autorul concret al faptei ilicite cauzatoare de prejudicii. De 
exemplu, dacă persoanei i-a fost aplicată măsura preventivă sub formă de arest preventiv, iar între 
timp se constată nevinovăția persoanei și scoaterea ei de sub urmărire penală, eroarea poate fi pusă 
pe seama a trei reprezentanți ai organelor de drept: judecătorul, procurorul și ofițerul de urmărire 
penală5. Chiar și în situația unei activități oneste, cu grad înalt de responsabilitate față de obligațiile 

                                                 
1 Бораев З.К. Особенности представительства интересов публично-правовых образований в отношениях по 
возмещению вреда, причиненного незаконной деятельностью правоохранительных органов и их 
должностных лиц.  
2 Левинова Т.А. Порядок возмещения вреда, причиненного гражданину незаконным 
привлечением куголовной ответственности, нуждается в уточнении. În: Российская юстиция (Federația 
Rusă), 1998, nr.7, p.38-39.  
3 Decizia Colegiului judiciar al Curții de Apel Cahul din 09.11.2017, dosar nr. 05-2a-698-26062017. Arhiva 
Judecătoriei Cahul, sediul central. 
4 Цветков С.Б. Некоторые вопросы, связанные с возмещением вреда за счет казны. În: Свобода, право, 
рынок: Межкаф. сб. науч. тр. Волгоград: ВЮИ МВД России, 1999, p.14. 
5 Бораев З.К. К вопросу об определении ответчиков по искам о возмещении вреда, причиненного 
незаконной  
деятельностью правоохранительных органов. În: Пробелы в российском законодательстве (Federația Rusă), 
2009, nr.4, p.228. 
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profesionale, în virtutea unor circumstanțe obiective pot fi comise erori, cu emiterea unor hotărâri 
judecătorești de arestare a învinuitului1.             

În legislația altor state, problema componenței subiective la înaintarea acțiunii în judecată 
pentru repararea prejudiciului este soluționată diferit. În Codul civil al Federației Ruse, art.16, este 
prevăzut că în situația în care prejudiciul a fost cauzat prin acțiuni ilicite ale organelor federale ale 
puterii de stat, răspunderea o poartă Federația Rusă. Dacă prejudiciul a fost provocat de organele 
puterii de stat ce aparțin unor subiecte ale Federației Ruse, repararea prejudiciului se efectuează din 
bugetul subiectelor federației, iar dacă paguba a fost provocată de organele de drept aflate în 
gestiunea administrației publice locale, prejudiciul urmează a fi reparat din bugetul autorităților 
locale. În România, prin Legea privind statutul judecătorilor și procurorilor nr.303/20042 s-a stabilit 
că pentru repararea prejudiciului, persoana vătămată se poate îndrepta cu acțiune numai împotriva 
statului, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice. Competența soluționării acțiunii civile revine 
tribunalului în a cărui circumscripție domiciliază reclamantul (art.96 alin.(5) din Lege). 

Considerăm necesar de a menționa că în perioada 1998 – 2012, organul de stat competent de a 
reprezenta Republica Moldova în litigiile de reparare a prejudiciului cauzat prin erori judiciare și de 
urmărire penală a fost Ministerul Finanțelor. În anul 2012 au fost operate modificări într-o serie de 
acte normative, inclusiv în Legea nr.1545/1998, prin care funcţia de reprezentare a statului în astfel 
de litigii a fost trecută de la Ministerul Finanţelor către Ministerul Justiţiei.   

Neclarități există cu referire la calitatea procesuală a organului de urmărire penală și 
procuraturii în cauzele civile de reparare a prejudiciului cauzat. Legislația procesual-civilă nu oferă 
un răspuns la această întrebare. Prin urmare, în practică se procedează diferit: uneori reclamanții 
solicită atragerea în calitate de copârâți a Ministerului Afacerilor Interne, Procuraturii Generale a 
R.M. sau procuraturilor teritoriale, iar alteori, se solicită ca instituțiile nominalizate să fie atrase în 
calitate de intervenienți accesorii.  

Asemenea situații apar frecvent, ori de câte ori reclamantul solicită în cererea de chemare în 
judecată prezentarea scuzelor oficiale din partea organelor de resort. În acest context, subliniem 
faptul că prin hotărâre judecătorească numai pârâtul poate fi obligat de a prezenta scuze oficiale, dar 
nicidecum intervenientul accesoriu. Prin urmare, soluția pe care o recomandăm este completarea 
legislației cu o mențiune că, în situațiile în care se solicită obligarea statului de a prezenta scuze 
oficiale, procuratura să fie atrasă în calitatea de copârât. 

În practica judecătorească au existat cazuri în care reclamantul, fără a lua în considerare 
prevederile Legii nr.1545/1998, a înaintat cerere de chemare în judecată împotriva procurorului și a 
judecătorului, solicitând încasarea din contul acestora a prejudiciului moral. Instanța de judecată a 
refuzat în primirea cererii, motivând că acțiunile procurorului și ale judecătorului nu pot fi verificate 
pe calea procedurii civile. Legislația prevede dreptul persoanei de a solicita repararea prejudiciului de 
la stat, dar nu de la persoanele cu funcţie de răspundere care au cauzat prejudiciul. 

Situație de caz. O.I. s-a adresat cu acţiune împotriva judecătorului A.P din cadrul Judecătoriei 
Chișinău și împotriva procurorului B.S. din Procuratura Chișinău, solicitând repararea prejudiciului 
moral în cuantum de 50.000 lei de la fiecare. Reclamantul susține că a fost atras ilegal la răspundere 
penală în urma acțiunilor procurorului care a instrumentat cauza penală, precum și a judecătorului 
care a pronunțat sentința. Instanța de fond a refuzat în primirea cererii, motivând că conform art.169 
alin.(1) lit.(a) CPC, acțiunea nu urmează a fi judecată în instanța judecătorească, în procedură civilă. 

                                                 
1 Мустакимов Ш.Р. Некоторые аспекты гражданско-правовой ответственности государства за вред, 
причиненный правоохранительными и судебными органами и их должностными лицами в результате 
незаконного задержания. În: Актуальные проблемы эффективного правосудия: cтатьи, комментарии, 
практика. Белгород: КОНСТАНТА, 2007, p.41. 
2 Legea privind statutul judecătorilor și procurorilor, nr.303 din 28.06.2004. În: Monitorul Oficial al României, 
partea I, 2005, nr.826. 
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Curtea de Apel a menținut încheierea primei instanțe, argumentând că acțiunile procurorului și ale 
judecătorului nu pot fi verificate pe calea procedurii civile, dat fiind faptul că procurorii 
instrumentează cauzele, iar instanțele judecă cauzele în conformitate cu legislația procesuală, 
adoptând acte procesuale care pot fi contestate pe căile de atac, stabilite de legislația procesuală. Prin 
urmare, activitatea instanțelor de judecată nu poate fi controlată pe calea contenciosului 
administrativ, dat fiind faptul că ele săvârșesc doar acte de procedură care pot fi supuse controlului 
ierarhic superior. Acţiunile sau inacţiunile procurorului și ale instanţei pot fi contestate în modul 
prevăzut de legea procesuală civilă sau penală, care statuează expres modalitatea şi termenul de atac 
ale eventualelor hotărâri/încheieri judecătoreşti sau ordonanțe emise de procuror.  

De asemenea, instanța de apel a menționat că legislația, prin prisma prevederilor Legii 
nr.1545/1998, reglementează cazurile, modul şi condiţiile de răspundere patrimonială a statului 
pentru prejudiciul cauzat prin acţiunile ilicite comise de organele de urmărire penală, procuratură şi 
instanţele judecătoreşti. Din prevederile Legii menționate, rezultă expres dreptul persoanei de a 
solicita prejudicii de la stat, și nu direct de la persoana (persoanele) cu funcţie de răspundere care au 
cauzat prejudiciul1.  

Organele de drept a căror fapte ilicite pot fi supuse despăgubirii. Din coroborarea normelor 
prevăzute la art.3, art.6 și art.12 din Legea nr.1545/1998, putem deduce că sunt pasibile de reparare 
prejudiciile provocate de către: organele împuternicite să examineze cazurile cu privire la 
contravenţii, organul de urmărire penală, procuratură și instanţa de judecată. 

Sunt abilitate cu dreptul de a examina cazurile cu privire la contravenții autoritățile publice 
indicate în art.393 din Codul contravențional. Dintre acestea, unele organe sunt în drept de a aplica 
amenzi, iar altele – de a întocmi procese-verbale cu privire la constatarea contravențiilor, cu 
remiterea în instanța de judecată pentru soluționare. 

Urmărirea penală se efectuează de către ofiţerii de urmărire penală din cadrul organelor de 
urmărire penală. În conformitate cu art.56 alin.(1) din Codul de Procedură Penală, atribuţiile de 
conducător al organului de urmărire penală le pot executa ofiţerii de urmărire penală din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal și Centrului Naţional Anticorupţie. Totodată, 
legea permite delegarea atribuţiilor de ofiţer de urmărire penală și altor angajaţi din instituţiile 
nominalizate, abilitate cu funcţii de menţinere a ordinii publice, de control sau de exercitare a 
activităţii operative de investigaţii. Desemnarea lor poate fi efectuată numai prin ordonanţa 
procurorului, la propunerea ofiţerului de urmărire penală (art.4 alin.(4) din Legea privind statutul 
ofiţerului de urmărire penală nr.333/20062).  

Potrivit art.55 alin.(4) și (5) din Codul de Procedură Penală, dacă se constată indici ai 
infracţiunii, organul de urmărire penală are obligația de a porni procesul de urmărire penală și de a 
efectua acţiuni de urmărire penală în vederea descoperirii infracțiunii şi fixării probelor care 
confirmă sau infirmă săvârşirea infracţiunii. De asemenea, organul de urmărire penală are obligația 
de a anunţa imediat procurorul despre infracţiune şi despre începerea acţiunilor de urmărire penală. 

Conducerea urmăririi penale se efectuează de către procuror. Art.51 alin.(1) din Codul de 
Procedură Penală prevede că procurorul este persoana cu funcție de demnitate publică care, în 
limitele competenţei sale, exercită sau conduce în numele statului urmărirea penală și reprezintă 
învinuirea în instanţa de judecată. În conformitate cu art.3 alin.(7) din Legea cu privire la 
procuratură3, procurorul este obligat, prin întreaga sa activitate, să asigure supremaţia legii, să 
respecte drepturile şi libertăţile persoanelor, egalitatea lor în faţa legii, să asigure un tratament juridic 
nediscriminatoriu pentru toți participanţii la procedurile judiciare indiferent de calitatea acestora. 
                                                 
1 Decizia Colegiului judiciar al Curții de Apel Comrat din 14.02.2018, dosar nr.2r-8/2018, www.justice.md   
2 Legea privind statutul ofiţerului de urmărire penală, nr.333 din 10.11.2006. În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2006, nr.195-198. 
3 Legea cu privire la Procuratură, nr.3 din 25.02.2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.69-77. 
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În temeiul art.4 din Legea privind organizarea judecătorească nr.514/19951, justiţia se 
înfăptuieşte prin intermediul instanţelor judecătoreşti, după cum urmează: a) Curtea Supremă de 
Justiţie; b) curţile de apel; c) judecătorii. Instanţele judecătoreşti examinează cauze civile, de 
contencios administrativ, contravenţionale, penale, precum şi orice alte cauze pentru care legea nu 
stabileşte o altă competenţă. În cadrul instanţelor judecătoreşti pot funcţiona colegii sau complete de 
judecată specializate, iar pentru anumite categorii de cauze pot exista judecătorii specializate (art.15 
din Lege). Funcționarea judecătoriilor se face în sectoare, conform repartizărilor stabilite în anexa 
nr.2 la Legea nr.514/1995. 

Competența teritorială. Legea nr.1545/1998 nu stabilește care este instanța judecătorească 
competentă de a examina acțiunile cu privire la repararea prejudiciului cauzat prin erori judiciare și 
de urmărire penală. În acest sens, art.5 alin.(1) din Lege face trimitere la normele de procedură civilă 
în vigoare.  

Luând în considerație că acțiunea în repararea prejudiciului se intentează împotriva statului, 
reprezentat de Ministerul Justiției, se aplică regula prevăzută la art.38 alin.(2) CPC, că acțiunea 
împotriva unei persoane juridice se intentează la sediul instanței în a cărei rază teritorială se află 
sediul persoanei juridice. Totodată, în conformitate cu art.39 alin.(7) CPC, acţiunile ce ţin de 
repararea prejudiciului cauzat prin condamnare ilegală, tragere ilegală la răspundere penală, prin 
aplicare ilegală a măsurii preventive sub forma arestului preventiv pot fi intentate şi în oricare dintre 
sediile instanței de la domiciliul reclamantului. 

Norme similare cu referire la competența instanței sunt prevăzute în Codul de Procedură 
Penală care, în art.525 alin.(2) stabilește că acţiunea pentru repararea prejudiciului poate fi iniţiată în 
instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială domiciliază persoana căreia i-a fost cauzat 
prejudiciul sau, după caz, succesorii ei, în ordinea procedurii civile.  

Astfel, în temeiul normelor de procedură civilă și penală, conchidem că judecarea acțiunilor cu 
privire la repararea prejudiciului cauzat prin erori judiciare și de urmărire penală este de competența 
judecătoriilor, iar reclamantul are posibilitatea de a depune acțiunea fie în instanța de la locul de 
aflare al domiciliului său, fie la Judecătoria Chișinău, unde este sediul Ministerului Justiției al R.M. 
Posibilitatea acordată reclamantului de a alege instanța în care să înainteze acțiunea, conferă acestuia 
avantajul de a economisi timp, dar și cheltuielile cu privire la deplasare. 

În practică, neclarități apar în legătură cu interpretarea normei de la art.39 alin.(7) CPC. În 
cuprinsul dispoziției legale este indicat că acţiunile ce ţin de repararea prejudiciului cauzat prin 
condamnare ilegală, tragere ilegală la răspundere penală, prin aplicare ilegală a măsurii preventive 
sub forma arestului preventiv ori prin aplicarea ilegală a sancţiunii administrative a arestului pot fi 
intentate şi în instanţa de la domiciliul reclamantului, dar nu s-a menționat despre faptul că și cauzele 
ce țin de repararea prejudiciului cauzat prin contravenție se examinează în instanța de la domiciliul 
reclamantului. Din cauza acestei omisiuni a legiuitorului, instanțele de fond se pronunță asupra 
restituirii cererilor de chemare în judecată. Astfel, într-o situație de caz, prima instanţa a restituit 
cererea de chemare în judecată, făcând referire la prevederile art.39 alin.(7) și art.170 alin.(1) lit.(b) 
CPC, precum că instanța nu este competentă să judece pricina. Curtea de Apel Bălți a casat 
încheierea primei instanțe și a trimis pricina la rejudecare în același complet de judecată. Instanța de 
recurs a argumentat soluția prin faptul că la emiterea încheierii, prima instanţă a aplicat eronat 
normele de drept procedural, deoarece nu a luat în considerație că acțiunea recurentului ține de 
repararea prejudiciului cauzat prin contravenție și se încadrează în prevederile art.39 alin.(7) CPC2.   

                                                 
1 Legea privind organizarea judecătorească, nr.514 din 06.07.1995. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2013, nr.15-17. 
2 Decizia Colegiului civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Bălți din 02.06.2017, dosar nr.2r-149/17. 
Arhiva Judecătoriei Edineț, sediul central. 
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Controverse. Apare necesitatea de a aduce concretizări privitor la persoanele cu drept de a 
înainta acțiune în repararea prejudiciului cauzat prin erori judiciare și de urmărire penală. Legea 
nr.1545/1998, Codul civil și Codul de Procedură Penală nu fac o redare exhaustivă a cercului de 
persoane care beneficiază de acest drept. Anumite neclarități apar în legătură cu dreptul la repararea 
conferit de legislația procesul-penală pentru apărător, partea civilă, partea civilmente responsabilă, 
asistent procedural, interpret, traducător, specialist și expert. 

Astfel, potrivit art.524 din Codul de Procedură Penală, persoanele cărora, în cursul procesului 
penal, prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală sau ale instanţelor judecătoreşti, li s-a 
cauzat un prejudiciu material sau moral, au dreptul la despăgubire. Art.60 alin.(1) pct.16 din Cod 
stabilește că partea vătămată are dreptul să-i fie compensate cheltuielile suportate în cauza penală şi 
să i se repare prejudiciul cauzat în urma acţiunilor nelegitime ale organului de urmărire penală. În 
Cod, prevederi similare se conțin pentru: partea civilă (art.62 alin.(1) pct.19), bănuit (art.64 alin.(2) 
pct.22), învinuit și inculpat (art.66 alin.(2) pct.34), apărător (art.68 alin.(1) pct.20), partea civilmente 
responsabilă (art.74 alin.(2) pct.2), reprezentantul legal al victimei, părţii vătămate, părţii civile, 
bănuitului, învinuitului sau inculpatului (art.78 alin.(2) pct.1), reprezentantul părţii vătămate, părţii 
civile sau părţii civilmente responsabile (art.80 alin.(3) pct.1), asistentul procedural (art.82 alin.(5) 
pct.5), interpret și traducător (art.85 alin.(6) pct.3), specialist (art.87 alin.(7) pct.5) și expert (art.88 
alin.(5) pct.6). 

Pe de altă parte, Legea nr.1545/1998 și Codul civil (art.1405) acordă dreptul la repararea 
prejudiciului cauzat prin erori judiciare și de urmărire penală doar bănuitului, învinuitului, 
inculpatului, condamnatului și contravenientului.   

În doctrina de specialitate, cercetătorul S.Rogaciov a recomandat ca expertul, specialistul, 
apărătorul, precum și alți participanți la procesul penal să beneficieze de dreptul la repararea 
prejudiciului suportat din acțiunile ilicite ale organelor de drept. În viziunea autorului, legislația 
necesită a fi modificată astfel, încât dreptul la reparare să îl poată avea orice persoană care a fost 
supusă ilegal unor măsuri procesuale de constrângere.1  

Doctrinarul rus V.Ponarin a înaintat propunerea cu privire la necesitatea stabilirii unei 
răspunderi speciale a statului pentru prejudiciile cauzate persoanei civilmente responsabile în cadrul 
procedurii penale. Autorul susține că temei al răspunderii pentru asemenea prejudicii constituie 
delictul procesual-penal, și nu cel juridico-civil. Restituirea prejudiciului părții civilmente 
responsabile necesită a fi efectuată conform regulilor analoage celor care sunt stabilite pentru 
reabilitarea învinuitului. S-a argumentat că relațiile ce apar în sfera procedurii penale în legătură cu 
cauzarea prejudiciului părții civilmente responsabile, dar și învinuitului, sunt generate de aceleași 
fapte juridice – erorile judiciare și de urmărire penală. Aceste relații juridice apar în aceeași sferă – în 
procesul penal. În plus, ca condiție de apariție la partea civilmente responsabilă a dreptului la 
repararea prejudiciului stau aceleași acte procesuale prin care a fost reabilitată persoana condamnată 
pe nedrept, adică sentința de achitare, ordonanțele de scoatere a persoanei de sub urmărire penală sau 
de încetare a urmăririi penale pe temeiuri de reabilitare.2   

În doctrina autohtonă, problema respectivă a fost tratată de judecătoarea L.Brînză în diverse 
articole științifice consacrate reparării prejudiciului cauzat altor persoane decât persoanei reabilitate, 
prin acțiuni ilicite ale organelor de drept. Astfel, autoarea s-a expus că efectele reabilitării 
învinuitului trebuie să se răsfrângă și asupra părții civilmente responsabile. Deși în privința persoanei 
civilmente responsabile nu se poate pronunța o sentință de achitare sau ordonanță de încetare a 
procesului penal pe temeiuri de reabilitare, faptul antrenării ilegale a persoanei în calitate de parte 

                                                 
1 Рогачев С.А. Реабилитация в уголовном процессе: автореф. дис. канд. юрид. наук. Москва: РГБ, 2009, p.17. 
2 Понарин В.Я. Защита имущественных прав личности в уголовном процессе России. Воронеж: Изд-во 
Воронеж. Ун-та, 1994, p.49.  
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civilmente responsabilă, cauzează acesteia o mulțime de incomodități, precum: prezentarea citațiilor 
la locul de muncă, efectuarea perchezițiilor, sechestrarea averii etc.1  

Expunându-ne părerea, considerăm necesar ca alături de persoana reabilitată, și alte persoane 
care au fost prejudiciate în rezultatul acțiunilor ilicite ale organelor de urmărire penală sau a 
instanţelor judecătoreşti, să beneficieze de repararea din contul statului a prejudiciilor suportate. Cu 
regret, mecanismul actual prevăzut de Legea nr.1545/1998 limitează aplicarea cadrului legal asupra 
unui cerc limitat de persoane: bănuitului, învinuitului, inculpatului și condamnatului.  

Soluția pe care o propunem constă în completarea Legii nr.1545/1998 cu mențiunea că statul 
asigură repararea prejudiciului nu doar persoanei reabilitate, dar și altor participanți la procesul 
penal, care au avut de suferit în rezultatul acțiunilor ilegale ale organului de urmărire penală sau a 
instanţelor judecătoreşti.  

Concluzii și recomandări. Generalizând cele expuse, conchidem: 
1) Prejudiciul cauzat persoanei prin erori judiciare și de urmărire penală se repară de către stat. 

Acțiunea în repararea prejudiciului se examinează în ordinea procedurii civile. Reclamant poate fi 
persoana fizică sau persoana juridică în privința cărora procesul penal a fost încetat pe temeiuri de 
reabilitare. Cererea de chemare în judecată se depune împotriva Ministerul Justiției al R.M., căruia 
revine calitatea de reprezentant al statului în pricinile de acest fel.  

2) Dreptul la reabilitare și dreptul la repararea prejudiciului pe temei de reabilitare sunt două 
drepturi ale aceluiași subiect, între care există un interval, acordat pentru contestarea actelor de 
procedură. Subiectul cu drept la reabilitare este persoana care, în prezența temeiurilor stabilite de 
lege, are dreptul la recunoașterea prin hotărâre a nevinovăției sale în fapta infracțională care i se 
incriminează. Subiectul cu drept la repararea prejudiciului pe temei de reabilitare este persoana, în 
privința căreia actul de reabilitare a intrat în vigoare. 

3) Subiecții care beneficiază de dreptul la repararea prejudiciului cauzat prin erori judiciare și 
de urmărire penală în temeiul Legii nr.1545/1998 pot fi: bănuitul, învinuitul, inculpatul, condamnatul 
și contravenientul, dacă aceștea au fost trași la răspundere penală ori contravențională pe nedrept și 
dacă procesul în privința lor a fost încetat pe temei de reabilitare. În cazurile de deces a persoanei 
reabilitate, dreptul la repararea prejudiciului poate trece la succesorii defunctului. 

4) Acțiunile organului de urmărire penală, ale procurorului și judecătorului nu pot fi verificate 
pe calea procedurii civile, dat fiind faptul că procurorii instrumentează cauzele, iar instanțele judecă 
cauzele în conformitate cu legislația procesuală, adoptând acte procesuale care pot fi contestate prin 
căile de atac stabilite de legislația procesuală. Acţiunile sau inacţiunile organului de urmărire penală, 
procurorului și ale instanţei de judecată pot fi supuse controlului în modul prevăzut de legea 
procesuală, care statuează expres modalitatea şi termenul de atac ale actelor de procedură.  

5) Partea vătămată, partea civilă, partea civilmente responsabilă, apărătorul, asistentul 
procedural, interpretul, traducătorul, specialistul, expertul și alți participanți enumerați în art.60-88 
din Codul de Procedură Penală, care au fost prejudiciați prin acțiuni ilicite ale organului de urmărire 
penală, pot beneficia de repararea prejudiciului material și moral suportat, prin înaintarea unei acțiuni 
civile în cadrul procesul penal sau într-un proces aparte, conform normelor de procedură civilă. 
Legea nr.1545/1998 nu este aplicabilă persoanelor indicate în art.60-88 din Cod. 

6) Propunem completarea articolul 3 din Legea nr.1545/1998 cu alineat (3), după cum 
urmează: (e) Prejudiciul cauzat în urma acțiunilor ilicite indicate la alin.(1) lit.(a)-(f) se repară și 
altor participanți la procesul penal, dacă aceștea pot dovedi că au suportat prejudicii în rezultatul 
acțiunilor ilicite ale organelor de urmărire penală sau a instanţelor judecătoreşti.  

                                                 
1 Brînză L. Problema reabilitării și a efectelor reabilitării în lumina perspectivelor de lărgire a sferei de răspundere a 
statului pentru prejudiciul cauzat în procesul penal. În: Revista Națională de Drept, 2002, nr.7, p.44-45.   
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APĂRAREA ȘI SECURITATEA NAȚIONALA ÎN PARADIGMA INTEGRĂRII 
REPUBLICII MOLDOVA ÎN STRUCTURILE EUROPENE 

 
NATIONAL DEFENSE AND SECURITY IN PARADIGLE OF THE INTEGRATION OF 

THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN EUROPEAN STRUCTURES 
 

GONCEAR, Claudia, doctorandă,  
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Summary: In this paper I proposed the research of the priority objectives of strengthening the 

national security of Moldova from the perspective of the European integration. In order to achieve 
this goal, the following objectives need to be met: identifying the spectrum of threats, security risks in 
Moldova and studying the opportunities to mitigate these destabilizing factors, analyzing the 
legislative and regulatory framework for ensuring security and formulating the principles, defining 
and analyzing the inherent characteristics the process of democratization and interdependence 
between the Moldovan society and national security. 

Keywords: national security, European Union, Association Agreement, Security Strategy, 
criminal phenomenon. 

 
Securitatea naţională, conform concepţiilor Școlii de la Copenhaga, se referă la dimensiunea 

instituţională a ordinii sociale, ameninţările la adresa suveranităţii statului fiind, de fapt, indiscutabil 
legate de securitatea politică, pentru că aceste riscuri şi ameninţări, capătă notorietate şi devin de 
interes public, social, numai la nivelul instituţiilor statului, prin intermediul conceptualizării lor 
politice şi mai puţin la nivel. Aşadar, asigurarea securităţii este, un act politic, prin care un stat își 
defineşte poziţia faţă de ceea ce este relevant pentru securitatea sa şi modul în care acesta va încerca 
să obţină maximum de securitate cu minimum de resurse. 

În această ordine de idei, se identifică ameninţările interne şi externe, riscurile şi 
vulnerabilităţile, se defineşte politica, se elaborează şi se adoptă strategia de securitate şi strategiile 
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sectoriale subsecvente, se alocă resursele şi se pun în aplicare de instituţiile cu responsabilităţi în 
domeniu. Cu alte cuvinte, avem securitate politico-militară, securitate politico-economică, etc.  

Dacă e să ne referim la securitatea națională, atunci ea reprezintă condiția fundamentală a 
existenței națiunii și a statului și un obiectiv fundamental al guvernării, având drept domeniu de 
referință valorile, interesele și obiectivele naționale. Securitatea națională reprezintă un drept 
imprescriptibil care derivă din suveranitatea deplină a poporului, și care este fundamentat pe ordinea 
constituțională și se înfăptuiește în contextul construcției europene, cooperării euroatlantice și al 
evoluțiilor globale. 

Funcţionarea statului de drept şi democratic nu poate fi conceput în lipsa unui cadru normativ 
bine structurat. Drept urmare, orice ţară este motivat, dar şi, obligată să-şi adopte măsurile pe care le 
consideră necesare în acest domeniu, măsuri circumscrise normativităţii internaţionale la care a 
aderat şi să asigure condiţiile pentru transpunerea lor în viaţă. 1 

Securitatea statului şi a societăţii, siguranţa persoanei, constituie o valoare socială 
fundamentală. 2 

Problema ordinii publice şi a siguranţei cetăţeanului se pune în spaţiul european, cu multă 
actualitate, fiind tot mai evidente preocupările factorilor de decizie în acest sens, dar, în egală 
măsură, şi ale cetăţenilor cărora le este din ce în ce mai greu să accepte climatul de insecuritate.  

Astfel, ordinea publică este o stare de drept şi de fapt care permite realizarea echilibrului 
bazat pe consensul social necesar funcţionării optime a ansamblului social în condiţiile 
reglementărilor juridice interne, consacrării apărării şi respectării drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale cetăţenilor,  în scopul promovării şi afirmării progresului social într-o societate 
democratică.  

Pentru a activa în mod eficient este necesar a cunoaşte legităţile şi factorii social-economici, 
care determină ordinea publică, baza normativă şi organizaţională de activitate a organelor care 
asigură ordinea şi securitatea publică.  

Obiectul administrării organelor care asigură ordinea publică este însăşi activitatea de 
asigurare a ordinii publice, iar conţinutul de bază al activităţii acestor organe rezidă în realizarea 
sarcinilor de: ocrotire a ordinii publice; asigurarea securităţii publice; contracararea faptelor 
infracţionale; ocrotirea intereselor, drepturilor şi libertăţilor legitime ale cetăţenilor şi organizaţiilor; 
prevenirea comportamentului deviant şi a celui cu caracter infracţional. 3 

Tendinţa de escaladare a fenomenului infracţional, a riscurilor şi ameninţărilor la securitatea 
naţională, la ordinea şi securitatea publică, va rămâne şi în viitor. De aceea se impune perfecţionarea 
sistemului de asigurare a ordinii publice, a siguranţei persoanei şi a securităţii publice, şi, în primul 
rând, a administrării organelor care asigură ordinea publică.  Important este de relevat faptul că 
Tratatul de la Lisabona acordă atenţie maximă „spaţiului de libertate, securitate şi justiţie”(Titlul V), 
acţionând „pentru a asigura un înalt nivel de securitate prin măsuri de prevenire a criminalităţii, a 
rasismului şi a xenofobiei, precum şi de combatere a acestora, prin măsuri de coordonare şi de 
cooperare între autorităţile poliţieneşti şi judiciare şi alte autorităţi competente, precum şi prin 
recunoaşterea reciprocă a deciziilor judiciare în materie penală şi, după caz, prin apropierea 
legislaţiilor penale.”4 

 „Statele membre au libertatea de a organiza între ele şi sub autoritatea lor 

                                                 
1 Afanas Nicolae. Asigurarea securităţii naţionale în contextul globalizarii. În: Anuar ştiinţific al Institutului de 
Relaţii Internaţionale din Moldova. Volumul VI. Chişinău: Editura IRIM, 2008, pp. 39-43. 
2 Albu Natalia. Conceptele de securitate și securitate națională: teorii și politici. În: Revista Militară (Chișinău), 
2010, nr. 1 (3), pp. 4-13. 
3 Varzari Vitalie. Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul opțiunii de integrare europeană, 
Autoreferat al tezei de doctor în politologie. Chișinău: IIESP, 2012, p. 32. 
4 Tratatul de la Lisabona, Titlul V, Capitolul 1. Dispoziţii generale, art. 67 alin (3), C 83/73. 
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forme de cooperare şi de coordonare pe care le consideră oportune, între serviciile competente ale 
administraţiilor acestora care răspund de asigurarea securităţii naţionale.1”

 
 

Rolul statului ca obiect de referinţă al securităţii este tot mai contestat, subliniindu-se 
necesitatea concentrării securităţii pe individ.  

Cu toate acestea, statul nu şi-a pierdut în totalitate capacitatea de a asigura securitatea, doar că 
este vorba mai mult de securitatea individuală şi internaţională, decât de securitate naţională. In 
vederea formării sistemului internaţional de securitate colectivă este Organizaţia Naţiunilor Unite. 
Conform Cartei ONU, organizaţia trebuie să devină centrul coordonării acţiunilor tuturor naţiunilor.  

Principalele mijloace prevăzute de Carta Organizației Naţiunilor Unite pentru asigurarea 
securităţii colective sunt înfăptuirea dezarmării, măsurile de reglementare paşnică a diferendelor 
internaţionale iar, în caz de necesitate - adoptarea măsurilor de constrângere a statelor ce se fac 
vinovate de încălcarea păcii şi securităţii internaţionale. Anume după adoptarea Cartei ONU, 
securitatea internaţională tradiţională a dobândit denumirea de „securitate tradiţională”, care 
reprezintă un anumit sistem de relaţii interstatale în scopul menţinerii păcii şi securităţii 
internaţionale. 2 

Pentru ca această influență să fie mai eficientă, a fost necesară dorința statelor de a se integra, 
precum şi disponibilitatea de a fi deschise influenței din partea comunității europene. 
Condiționalitatea impusă prin criteriile de la Copenhaga, mecanismele de pre-aderare şi măsurile 
comunității europene de monitorizare a progresului înregistrat de către aplicați a sporit, în mod cert, 
procesul de reforme şi modernizare națională. 3 

Deşi multe transformări interne au fost posibile datorită implementării recomandărilor Uniunii 
Europene, statele au ştiut să elaboreze propriile sisteme instituționale, strategii şi mecanisme de 
integrare europeană care erau bazate pe specificul național şi se focusau pe redresarea sectoarelor 
prioritare.  

După cinci valuri de extinderi succesive de succes, Uniunea Europeană, în ciuda tuturor 
dezbaterilor privind viitorul său, este pe cale de a primi noi membri. Croația constituie cel mai recent 
stat membru al UE din anul 2013. Astfel, în urma realizării condiționalității UE, dar şi a pregătirii 
interne, Croația, într-un final, pe data de 1 iulie 2013, după ratificarea Tratatului de Aderare de către 
toate statele membre ale Uniunii Europene, a devenit cel de-al 28-lea stat membru al Uniunii 
Europene.  Importanța evenimentului dat este majoră. Obținerea de către Croația a statutului de stat 
membru al Uniunii Europene este un fapt ce poate fi considerat drept undă verde pentru celelalte 
state candidate din Balcanii de Vest, dar şi un motiv de încredere în aspirațiile sale europene pentru 
Republica Moldova. 

Republica Moldova nu a constituit o excepție din proces. Pe lângă faptul că şi-a creat 
instituțiile statale şi a inițiat un proces amplu de reforme, Republica Moldova, în vederea afirmării în 
mod suveran a propriei identități politice şi economice, a trebuit să revizuiască nu numai raporturile 
cu comunitatea internațională, dar şi interesul său național. Astfel, autoritățile au sesizat necesitatea 
începerii unei noi etape de dezvoltare în cadrul geografic şi geopolitic nou creat şi politica europeană, 
care cunoaşte progrese şi extinderi considerabile. 4 

În acest context, este necesar de a studia cum a evoluat procesul de integrare europeană a 
Republicii Moldova din perspectiva dimensiunilor externe şi a celor interne de la etapa incipientă, şi 
mai ales cum s-au format dimensiunile interne ale acestui proces, care a fost rolul dimensiunilor 

                                                 
1 Tratatul de la Lisabona, Titlul V, Capitolul 1. Dispoziţii generale, art. 73, C 83/74. 
2 Albu N., Conceptele de securitate și securitate națională: teorii și politici. În: Revista Militară (Chișinău), 2010, nr. 
1 (3), pp. 4-13. 
3 Ciupercă M., Vlăduțescu Ș., Securitatea națională și manipularea opiniei publice, București, Editura Didactică și 
pedagogică, 2010, p.26. 
4 Moraru V., Ciumac S., Juc V., The European option of the Republic of Moldova. Chişinău, 2012, p. 140. 
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externe în această privință şi cum aceste dimensiuni s-au corelat în realizarea practică a procesului de 
integrare europeană a țării.  

Dialogul politic dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană a fost inițiat odată cu 
stabilirea relațiilor directe dintre cele două părții. Conştientizarea opțiunii pentru integrarea 
europeană a statului a fost efectuată puțin mai târziu.  

În general, apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană nu a fost atât de dinamică şi 
productivă ca în cazul statelor din Europa Centrală şi de Est. Faptul că dialogul politic Republica 
Moldova - Uniunea Europeană nu s-a bucurat de consecutivitate se explică, după cum subliniază V. 
Juc prin aceea că Republica Moldova nu a avut capacitatea să se impună pentru a fi inclusă în lista de 
priorități strategice ale Uniunii Europene datorită lipsei unei forțe politice eficiente şi consecvente ce 
s-ar fi identificat cu integrarea europeană şi ar fi promovat acest proces de apropiere graduală şi 
aderare prin activități concrete de sensibilizare a occidentalilor, reformare şi consolidare democratică 
a instituțiilor puterii de stat, edificare a economiei funcționale de piață etc.; precum şi incertitudinea 
cursului politic promovat de Republica Moldova atât în interior, cât şi în exterior, reflectată prin 
calitatea reformelor şi alternanța priorităților strategice de politică externă proeuropene, turnuri care 
insuflă neîncredere.1 

Un alt instrument de implementare a Acordului de Asociere de natură națională, după cum se 
arată în studiile efectuate de autor, este Planul Național de Acțuni pentru implementarea Acordului 
de Asociere Republica Moldova – UE (PNAIAA). Inițial acesta a fost prevăzut pentru perioada anilor 
2014-2016. În prezent a fost elaborat şi aprobat un plan nou pentru anii 2017- 2019.  

Semnificația PNAIAA constă în realizarea sa în conformitate cu obiectivele Acordului şi 
include acțiunile necesare de a fi realizate de către instituțiile responsabile conform fiecărui 
compartiment, precum şi Anexe ale Acordului de Asociere, inclusiv a părții privind ZLSAC în 
termenii indicați şi cu specificarea resurselor financiare necesare în acest sens, reprezentând 
instrumentul de bază pentru monitorizarea procesului de integrare europeană în perioada indicată. 

Republica Moldova trebuie să depună eforturi considerabile în implementarea reformelor 
cerute de către Uniunea Europeană, evitând realizarea obiectivelor propuse doar pe hârtie. Pentru a 
avansa în procesul de integrare europeană, este nevoie de a obține aprobarea structurilor europene, 
care indică un progres modest în realizarea angajamentelor asumate.  

Din păcate, până la momentul actual, într-un mod neschimbător, dimensiunile interne în 
procesul de integrare europeană a Republicii Moldova tind să fie formalizate şi modest aplicate în 
practică, deseori transformările interne fiind efectuate doar pentru a obține avizul pozitiv al 
structurilor europene, fapt demonstrat de progresul neînsemnat în procesele reformatoare cele mai 
stringente, cum ar fi lupta cu corupția sau reforma justiției pe o perioadă destul de îndelungată. 2 

Deseori partea moldovenească acționează din inerție, bazându-se pe inițiativele, propunerile şi 
foile de parcurs ale UE şi ca rezultat procesul de integrare europeană a țării se realizează foarte încet.  

Suntem de acord cu opinia dată, însă în condițiile actuale considerăm prioritare următoarele 
direcții asupra cărora Republica Moldova trebuie să-şi focuseze atenția în vederea modernizării şi 
europenizării țării şi care ar constitui, totodată, unele criterii de apreciere a pregătirii statului pentru 
avansarea procesului său de integrare europeană:  

1. Intensificarea  eforturilor Guvernului Republicii Moldova privind implementarea 
Acordului de Asociere;  

2. Soluționarea conflictului transnistrean;  
3. Consolidarea rolului societății civile în procesul de integrare europeană;  

                                                 
1 Juc V., Rusandu I., Ungureanu V., Consolidarea securității politice a Republicii Moldova: aspecte geopolitice. În: 
Moldoscopie (Probleme de analiză politică, 2010, nr. 49, pp. 148-155. 
2 Moraru V., Ciumac S., Juc V.,The European option of the Republic of Moldova. Chişinău, 2012. p.143. 
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4. Asigurarea coeziunii sociale, informarea şi formarea europeană a populației Republicii 
Moldova  

Realizarea maximă a reformelor-cheie, în mod incontestabil, va conferi Republicii Moldova un 
nivel mai înalt de credibilitate şi va consolida Moldova din interior, transformând-o cu certitudine 
într-un stat democrat şi prosper.  
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Summary: The actuality of the delimitation of the concepts of seniority and contribution stage, 

both from the doctrinal and the legislative points of view, is conditioned by the implementation of 
reforms within the social protection system. 

Although, the seniority is one of the legal facts that generates the emergence of social 
protection relations, however, since 1999, with the debut of reform in the social protection system, its 
importance was diminished, yielding the place to the contribution stage. 

In this sense, the scientific research of the importance of the concepts of seniority and 
contribution stage is necessary. The last ones would emphasize their similarities and distinctive 
peculiarities, this being the aim we want to achieve in this article. 
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Actualitatea delimitării conceptelor vechime în muncă și stagiu de cotizare, atât din punct de 
vedere doctrinar, cât și legislativ, este condiționată de implementarea reformelor din cadrul 
sistemului de asigurări sociale. Deși vechimea în muncă constituie unul dintre faptele juridice care 
generează nașterea raporturilor de protecție socială, totuși, începând cu anul 1999, odată cu debutarea 
reformei în domeniul asigurărilor sociale, inițiată prin aprobarea Legii privind sistemul public de 
asigurări sociale1, importanța acesteia a fost diminuată, cedând locul stagiului de cotizare. 

Cu toate acestea și astăzi, în urma analizei actelor normative și a literaturii de specialitate, vom 
observa că sunt utilizate ambele concepte, fapt care generează neclarități. 

Sintetizând definiţiile formulate de literatura juridică constatăm că, vechimea în muncă 
reprezintă „perioada în care o persoană a fost încadrată într-o activitate de muncă”;2 „perioadele în 
care se desfăşoară o muncă sau o altă activitate social-utilă de către un salariat;”3 „durata de timp în 
care se prestează o muncă”; „o anumită perioadă de activitate sau ca timp în care se efectuează un 
lucru.”4  

Observăm că aceste definiții ne prezintă o simplă informație cantitativă care o putem 
întrebuința pentru: stabilirea perioadei de timp în care angajații au dreptul de a solicita plata 
drepturilor care li se cuvin conform contractelor individuale de muncă; determinarea sporului de 
vechime - în sistemele de salarizare care încă îl mai aplică; stabilirea duratei concediilor de odihnă 
anuale; derularea diferitelor proceduri administrative legate, spre exemplu, de dovedire a experienței 
într-o anumită meserie/ profesie/ specialitate. 

Dezavantajul acestor definiții constă-n aceea că ele nu specifică natura activității de muncă, 
fiind acceptabilă doar activitatea de muncă realizată în baza unui contract de muncă sau activitatea 
expres prevăzută de lege (de exemplu, satisfacerea serviciului militar), denumită de doctrinari 
activitate social-utilă. Putem conchide că definițiile propuse conceptului de vechime în muncă nu 
reflectă conținutul juridic și nu reflectă importanța acesteia în cadrul raporturilor juridice de protecție 
socială. 

Referindu-se la vechimea în muncă, doctrinarul român D. Țop evidențiază faptul că, regula 
generală aplicabilă este includerea în vechimea în muncă a „timpului cât o persoană a fost încadrată 
în baza unui contract de muncă”, iar excepția constă „în faptul că la stabilirea acesteia se pot lua în 
considerare și alte perioade de timp, expres reglementate de lege.”5 

De asemenea, autorul atenționează că trebuie distinse noțiunile vechime în muncă și vechime în 
serviciu, fapt care ne permite să stabilim legătura „gen-specie” între aceste concepte, indicând că 
vechimea în specialitate este „componentă a vechimii în muncă prin care se înțelege perioada de timp 
în care o persoană a lucrat în activități corespunzătoare specialității din cadrul unei funcții sau 
meserii.”6 

Raportând această definiție la reglementările din domeniu constatăm că, este calificată drept 
vechime în serviciu activitatea: realizată de militari în bază de contract, persoanele din corpul de 
comandă și din trupele organelor afacerilor interne, activitate în baza căreia se stabilește pensia 
pentru vechime în muncă în baza art.13 din Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor 
din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne7. 

                                                 
1 Legea privind sistemul public de asigurări sociale, nr.489 din 08.07.1999. 
2 Захаров, M.; Тучкова, Э. Право социального обеспечения России, 3-e изд., Москва: WoltersKluwer, 2014, c. 
182. 
3Лушникова, М.В.; Лушников, А.М. Курс права социального обеспечения. Москва: ЗАО, Юстицинформ, 
2008, c.69. 
4 Romandaş, N. Dreptul protecţiei sociale, Chișinău: Universitas, 2001, p. 77. 
5 Țop, D. Dicționar de dreptul securității sociale, București: Editura Rosetti, 2006, p.123. 
6 Ibidem, p.123 
7 Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor 
interne, nr. 1544-XII din 23.06.1993. 
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Expunându-se asupra importanței vechimii în muncă N. Romandaș menționează că, vechimea 
în muncă este atribuită categoriei de acțiuni, însă indică că din punct de vedere teoretic, aceasta este 
„un fapt juridic”, iar din punct de vedere practic oglindește caracterul volitiv al acțiunilor persoanei, 
specificând că neprestarea unei activități este „lipsită de importanță și nu produce efecte juridice”.1 

Astfel, prin definiția propusă de N. Romandaș se conturează faptului că din punct de vedere 
practic are importanță „durata de timp în care se efectuează o muncă sau altă activitate social-utilă de 
către un salariat”, deoarece „vechimea în muncă nu este o categorie pasivă, ci o categorie activă, 
dispunând de particularități dinamice (timp, durată, perioadă).”2 

Definiția propusă ne permite să evidențiem particularitățile distinctive ale vechimii în muncă: 
cantitativ și calitativ. Aspectul cantitativ ne prezintă particularitățile dinamice (durata, perioada, 
timpul) în care a fost prestată activitatea, iar aspectul calitativ oglindește caracterul și condițiile în 
care se prestează activitatea. 

În opinia autorului L. Ghinţburg, vechimea în muncă include perioada în care s-a prestat orice 
activitate exercitată de către persoană în timpul vieții sale. Atenționăm asupra caracterului abstract al 
acestei definiții, deoarece omul, trăind în societate, pentru a-şi satisface necesitățile sale vitale, 
îndeplinește activități cu caracter divers, precum prelucrarea lotului, repararea unui obiect ş.a., dar 
care nu sunt efectuate în baza contractului de muncă.  

În lumina celor enunțate, accentuăm faptul că referindu-ne la vechimea în muncă vorbim 
despre activitățile prestate atât în baza contractelor individuale de muncă, contractelor de 
management, precum și alte activități socialmente-utile expres stipulate în legislație (de exemplu: 
perioada de studii în instituțiile de învățământ superior, până la 01.01.1999, serviciul militar în 
termen etc.) 

Doctrinarul rus V. Andreev, caracterizând vechimea în muncă, evidențiază o trăsătură 
importantă a acesteia - remunerarea muncii prestate, indicând că în conținutul acesteia se includ și 
activitățile realizate în baza contractului de antrepriză, munca servitorului, pictorului, care reprezintă 
raporturi de drept civil. 

Reforma sistemului național de asigurare socială a condiționat faptul că instituția vechimii în 
muncă și-a pierdut din importanță, cedând locul stagiului de cotizare. 

Conceptul stagiu de cotizare constituie o îmbinare a latinescului stagium - etapă, vechime3 și 
cuvântului francez cotisation - sumă fixă plătită periodic4.  

Observăm că expresia stagiul de cotizare are o conotație preponderent financiară, sugerând 
perioada de timp în care s-a plătit ceva în scopul obținerii a altceva. Concret, reprezintă perioadele de 
timp în care o persoană a cotizat (a plătit o sumă de bani) pentru a putea beneficia de anumite 
drepturi de asigurări sociale (pensii, indemnizații, etc.).  

În literatura de specialitate rusă, stagiul de cotizare este denumit de către E. Isaiceva vechime 
în muncă pură sau vechime în muncă restrânsă5, incluzând, în opinia doctrinarilor A. Soloviova, C. 
Kurocikina, E. Maciuliskaia, J. Gorbaciova, perioadele în care persoana asigurată realizează o 
activitate de muncă şi achită contribuţiile de asigurări sociale de stat.6 

În opinia doctrinarilor S. Ghimpu, A. Ţiclea și C. Tufan pentru ca o perioadă de activitate să 
fie inclusă în stagiul de cotizare este necesar să fie cumulate următoarele condiții: existenta unui 

                                                 
1 Romandaş, N.; Proca, L.; Odinokaia – Negură, I. Dreptul protecţiei sociale. Chişinău: Foxtrot, 2011, p.124. 
2 Ibidem, p.78. 
3 https://dexonline.ro/definitie/stagiu 
4 https://dexonline.ro/intrare/cotizare/64616 
5 Исайчева, Е. Право социального обеспечения ответы на экзаменационные вопросы, Москва: Экзамен, 
2005, с.58. 
6 Соловьева, А.; Курочкина, В., Право социального обеспечения, Москва: Юнити, 2005, с. 68; Мачульская, 
Е.; Горбачева. Ж. Право социального обеспечения, Москва: Книжный мир, 2000, с. 99 
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raport juridic de muncă; perioada de timp în care se efectuează o anumită muncă; existența efectelor 
juridice.1 

Analizând această definiție, evidențiem că prezența unui raport de muncă, este regula, însă 
conform prevederilor art.6 din Legea privind sistemul public de pensii, începând cu 1999, persoanele 
fizice pot încheia contracte individuale de asigurări sociale cu Casa Națională de Asigurări Sociale2, 
fără a presta o activitate de muncă. Astfel, conform prevederilor art.5 alin.1 din Legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat3, suma anuală a contribuțiilor de asigurări sociale pentru persoanele fizice 
asigurate în baza contractului individual de asigurări sociale cu CNAS, pentru anul 2018, constituie 
8424 de lei pe an, contribuțiile fiind achitate conform prevederilor contractuale în cuantum nu mai 
mic de 1/12 lunar.  

În acest context, observăm că, legiuitorul permite asigurarea socială individuală, incluzând în 
aceste persoane în categoria plătitorilor de contribuții de asigurări sociale conform art.17 lit.d din 
Legea privind sistemul public de asigurări sociale, fapt ce le permite acestora acumularea stagiului de 
cotizare care se va lua în calcul doar la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă şi ajutorului de deces 
conform art.5 alin.1 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2018. 

Definirea legală a stagiului de cotizare este prevăzută în art.5 alin.1 din Legea privind 
sistemul public de pensii4, unde este indicat că stagiul de cotizare însumează toate perioadele 
contributive, definiție care o considerăm incompletă, deoarece în stagiu de cotizare, în temeiul 
legii, se includ și perioade necontributive, care sunt asimilate celor contributive, fapt specificat în 
alin.2 art.5. 

Pentru a eficientiza aplicarea prevederilor legale și pentru a permite persoanelor interesate de a 
determina care este conținutul stagiului de cotizare, considerăm că definiția prezentată de legiuitor la 
art.5 alin.1 merită a fi reformulată, având următorul conținut stagiul de cotizare reprezintă însumarea 
perioadelor de activitate în care s-au plătit contribuții în sistemul de asigurări sociale, precum și a 
perioadelor necontributive, asimilate în temeiul legii, celor contributive, în care persoanele au 
realizat activități socialmente-utile. 

Definiția care o propunem, ar evidenția deosebirea esențială a stagiului de cotizare de 
vechimea în muncă, și anume achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat sau neachitarea 
contribuțiilor, dar realizarea unei activități socialmente-utile, care permite organelor de asigurări 
sociale să le asimileze celor contributive. 

De exemplu, prin asimilarea perioadei necontributive celei contributive, prevăzute în textul 
art.5 alin.2 lit.b în care este specificat că se include în stagiul de cotizare „perioada de îngrijire a unui 
copil până la vârsta de 3 ani de către unul din părinți sau de tutore în caz de deces al ambilor părinți”, 
legiuitorul aplică funcția demografică a sistemului de protecție socială, orientată spre stimularea 
creșterii demografice a populației drept condiție necesară pentru dezvoltarea și funcționarea normală 
a unui stat. 

Considerăm drept o lacună legislativă și faptul că, deși în definiția stagiului de cotizare apare 
noțiunea de perioade contributive, observăm că în actul normativ nu este propusă și o definiție 
expresă a acestora, de aceea, pentru a facilita perceperea conținutului acestui concept de către 
potențialii beneficiari ai sistemului public de pensii, propunem de a introduce în art.5 din Legea 
sistemului public de pensii a alin.11 cu următoarele prevederi:  

a. se consideră contributive perioadele de activitate, în care persoanele sunt supuse 
asigurărilor sociale; 

                                                 
1 Ghimpu,S.; Ţiclea, A.; Tufan, C. Dreptul securităţii sociale, Bucureşti: Global Lex, 2000, p. 195. 
2 CNAS – Casa Națională de Asigurări Sociale 
3 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2018, nr. 281 din 15.12.2017. 
4 Legea privind sistemul public de pensii, nr.156 din 14.10.1998. 
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b. se consideră necontributive perioadele în care persoana nu este supusă asigurărilor sociale, 
dar, în temeiul legii, se includ în stagiul de cotizare. 

De asemenea, optăm pentru uniformizarea conceptelor utilizate în actele normative, pentru a 
exclude confuziile și aplicarea necorespunzătoare a prevederilor legislative, fiind utilizate în diverse 
acte normative de către legiuitorul național expresii diferite pentru denumirea perioadele 
necontributive. De exemplu, perioade necontributive asimilate stagiului de cotizare în art.37 în 
Legea privind sistemul public de asigurări sociale; perioade necontributive ale asiguratului asimilate 
stagiului de cotizare în art.5 alin.2 din Legea privind sistemul public de pensii; perioade asimilate 
stagiului de cotizare în pct.4 și perioade necontributive în pct.57 din Regulamentul privind 
modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru 
stabilirea pensiilor. 

În temeiul art.5 alin.2, art.50 alin.1 lit.d-e din Legea privind sistemul public de pensii și pct.61-
62 din Regulamentul nominalizat, putem identifica că legiuitorul impune la asimilarea unor perioade 
necontributive limita de 8 ani, după cum urmează: 

� se asimilează în stagiul de cotizare nu mai mult de 8 ani pentru perioadele 
necontributive:  

a) de îndeplinire a serviciului militar în termen sau cu termen redus; 
b) în care asiguratul a beneficiat de indemnizație pentru incapacitate temporară de 

muncă, de ajutor de șomaj, de alocație pentru integrare sau reintegrare profesională; 
c) de rezidențiat (internatura și secundariatul clinic) în învățământul postuniversitar 

obligatoriu; 
d) de îngrijire a unui invalid de gradul I, a unui copil invalid sub vârsta de 16 ani sau a 

unei persoane care a depășit vârsta de 75 de ani, realizate până la 01.01.1999; 
e) de studii în instituțiile de învățământ superior de zi, realizate până la 01.01.1999. 

� se asimilează toate perioadele necontributive în stagiul de cotizare pentru perioadele 
de: 

a) îndeplinire a serviciului militar prin contract sau a altui serviciu asimilat acestuia, 
dacă nu este posibilă stabilirea pensiei în condițiile Legii asigurării cu pensii a militarilor și a 
persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne; 

b) îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani de către unul din părinți sau de către 
tutore în caz de deces al ambilor părinți; 

c) îngrijire a unui copil cu dezabilitate severă sub vârsta de 18 ani de către unul dintre 
părinți, tutore, curator până la angajarea în funcția de asistent personal (inclusiv: perioada de 
îngrijire a unui copil invalid cu gradul de severitate I până la vârsta de 16 ani,  realizată între 
01.01.1999 – 31.12.2007; perioada de îngrijire a unui copil invalid cu gradul de severitate I 
până la vârsta de 18 ani,  realizată între 01.01.2008 – 31.12.2012; perioada de îngrijire a unui 
copil cu dezabilitate severă sub vârsta de 18 ani, realizată începând cu 01.01.20 până în 
prezent); 

d) de activitate în funcția de judecător și procuror de până la 31.12.2005. 
În urma analizei prevederilor care specifică perioadele necontributive, putem identifica că 

textul legal propus în pct.61 din Regulament enumeră mai detaliat și clar perioadele incluse în stagiul 
de cotizare spre deosebire de art.5 alin.2 din lege, de aceea pledăm pentru completarea acestuia, ceea 
ce ar facilita înțelegerea și aplicarea mai eficientă a acestor prevederi. 

Încercând de realiza o analiză comparativă a conceptelor vechime în muncă și stagiu de 
cotizare, propunem câteva exemple, prin care vom încerca să evidențiem importanța practică a 
acestora. 
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Vechimea în muncă Stagiul de cotizare 
Importanța sa se dezvăluie mai mult în 

raporturile juridice de muncă sau de serviciu, 
deoarece în dependență de durata acesteia 
sunt stabilite: 

� concediile de odihnă anuale 
suplimentare salariaților din domeniul 
economiei naționale (industrie, 
transporturi, construcții etc.) (art.121 al.3 
din CM RM); 

� dreptul preferențial la menținerea la 
lucru în cazul reducerii numărului sau a 
statelor de personal a salariaților care au o 
vechime în muncă mai mare în unitatea 
respectivă (art.183 al.2 lit.c CM RM); 1 

� acordarea diferențiată a sporului 
pentru vechime în muncă, personalului din 
unitățile bugetare, salarizate în baza Rețelei 
tarifare unice: de la 2 la 5 ani – 10%; de la 
5 la 10 ani – 15%; de la 10 la 15 ani – 
20%; de la 15 la 20 ani – 25%, peste 20 ani 
– 30%;2 

� pentru a ocupa o funcție publică 
de conducere de nivel superior, o condiție 
obligatorie este confirmarea a „cel puțin 5 
ani vechime în specialitatea/ profilul 
funcției publice respective”3, etc. 

Confirmarea stagiului de cotizare 
reprezintă condiția obligatorie pentru 
nașterea raporturilor juridice de protecție 
socială, în special, celor din domeniul 
asigurărilor sociale. 

� Conform art.15 din Legea 
privind sistemul public de pensii4, pensia 
integrală pentru limită de vârstă se 
stabilește la împlinirea vârstelor standard 
de pensionare, cu condiția realizării 
stagiului complet de cotizare, care, pentru 
anul 2018, constituie 34 ani - bărbați și 
31 ani - femei. 

� Potrivit art.15 alin.1-2 stagiul 
minim de cotizare pentru stabilirea 
pensiei minime pentru limită de vârstă5 
este de 15 ani, iar în cazul în care 
asiguratul nu poate confirma stagiul de 
cotizare indicat, el poate beneficia de 
alocație socială de stat.6 

� Cuantumul indemnizației pentru 
incapacitate temporară de muncă se 
stabilește diferențiat, în funcție de durata 
stagiului de cotizare, după cum urmează: 
60% - în cazul unui stagiu de cotizare de 
până la 5 ani; 70% - în cazul unui stagiu 
de cotizare cuprins între 5 și 8 ani; 90% - 
în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 
ani, etc. 

Raționamentele teoretice prezentate, precum și exemplele propuse, au fost prezentate pentru a 
clarifica coraportul și importanța conceptelor stagiu de cotizare și vechime în muncă, în lipsa unei 
reglementări exprese prin care ar fi scoasă în vileag asemănarea și deosebirea între ele. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Codul Muncii al Republicii Moldova, nr. 154 din 28.03.2003. 
2
 pct. 1 Regulamentul cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru 

vechime în muncă personalului din unităţile bugetare, salarizat în baza Reţelei tarifare unice, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 801 din 20 iulie 2007. 
3 art.8 alin.4 lit.c din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr.158 din 04.07.2008. 
4 Legea privind sistemul public de pensii, nr.156 din 14.10.1998. 
5 Cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă după indexarea de la 01.04.2018 este de 1025 lei. 
6 Cuantumul alocației sociale de stat pentru persoane vârstnice conform art.13 din Legea privind alocațiile sociale de 
stat pentru unele categorii de cetățeni, nr. 499 din 14 iulie 1999, constituie 15% din pensia minimă de vârstă, ceea ce 
reprezintă 153,75 lei, dup indexarea din 01.04.2018. 
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Summary: At the base of this article stands the phenomenon of the insolvency of the 
enterprises in Republic of Moldova and problems that arise when this phenomenon obtaining a 
criminal character. 

More than that, after more than two decades of intense collaboration of the Republic of 
Moldova with the community structures, we have found the "opening of the borders" for the business 
environment as well. As a result, we noticed that the economic and financial difficulties of an 
enterprise may have the domino effect and may attract the financial collapse of international 
business partners. On the other hand, the continuous expansion of trade and the intensification of 
national and international investments are facts that tempts criminal subjects to obtain illegally the 
financial advantages, thus leading to new facts, including criminal facts. This determines the need to 
create a legislative framework that would respond to new situations, and would protect social and 
economic relations with neighboring states. 

Key words: insolvency, intentional insolvency, fictitious insolvency, international insolvency, 
economic crime, cross-border relations. 

 
Introducere. În mod inevitabil, cercetarea unui fenomen este imposibilă fără a 

determina care este natura acestuia, trăsăturile şi formele pe care le îmbracă, precum şi evoluţia 
sa în timp. 

Insolvabilitatea, sau “bankruta”, “falimentul”, “insolvenţă”, după cum mai este denumit acest 
fenomen în literatura de specialitate şi legislaţia altor ţări, a apărut odată cu apariţia primelor forme 
de comerţ în Evul Mediu. Din punct de vedere etimologic şi istoric, întîlnim iniţial notiunea de 
“faliment”, cea care a desemnat eşecul în afaceri. Termenul se pare ca provine din limba latină. Fallo, 
fallere însemna a rata sau, dupa unii autori, “a însela, a nu izbuti, a greşi”1. Astfel, falitul, care îşi 
înşela creditorii, se înşela şi pe sine însuşi, întrucît, odata ce era trimis în faliment, el devenea un 
proscris, fiind exclus din breaslă. De altfel, falitul era considerat automat infractor, fiind condamnat 
la închisoare (fallitus ergo fraudator), iar în unele cazuri fiind condamnat la moarte.   

Noţiunea de insolvabilitate, privită din mai multe unghiuri, se constată că are numeroase 
definiţii, aceasta fiind definită ca stare de fapt (starea de incapacitate şi supraîndatorare a 
întreprinderii), ca stare de drept (atunci cînd se declară printr-o hotărîre judecătorească), ca o 
procedură judiciară general aplicabilă cu caracter colectiv, concursual, unitar şi general şi nu în 
ultimul rind întîlnind această noţiune în legislaţia penală, constituind infracţiune cu caracter 
economic care îmbracă două forme – insolvabilitate intenţionată şi insolvabilitate fictivă. 

Luînd în considerare impactul negativ pe care îl pot avea aceste infracţiuni economice asupra 
sistemului economic al ţării noastre cît şi a economiei altor state, am consacrat acest articol instituţiei 
insolvabilităţii în materie penală. 

                                                 
1 Y. Guyon,  Droit des affaires, tome 2, 9e edition, Economica, Paris, 2003, p.7;  St. D. Carpenaru, op.cit, 2007, 
 p.610. In franceza, termenul care traduce cuvintul din limba latina “fallo, fallere” este  faillir  (a nu reusi, a rata); in 
engleza, termenul echivalent este to fail .  
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Scopul prezentului articol. Orice cercetare porneşte de la o problemă de cercetare. Problemele 
de cercetare pot fi sugerate de anumite goluri în literatura existentă într-un anumit domeniu de 
cercetare, de teme insuficient abordate, de anumite dezbateri teoretice sau de diverse aspecte practice 
din contextul social.  

Aşadar, scopul prezentului articol constă în reliefarea problemei insolvabilităţii ca infracţiune 
economică, care are nu poate fi studiată în afara unei proceduri de insolvabilitate. Totodată, în 
prezentul articol vom încerca să propunem careva idei de prevenire a acestui fenomen întru atingerea 
cît mai eficientă a obiectivelor puse în strategiile de asociere a RM cu statele membre ale Uniunii 
Europene, printre care se enumeră: integrarea economică progresivă pe piața internă a UE, 
dezvoltarea comerțului și a investițiilor, stimularea concurenței pentru restructurarea și modernizarea 
economică,  promovarea cooperarării transfrontaliere și interregionale, combaterea şi prevenirea 
infracţiunilor economice, etc.1 

Metodele şi materialele aplicate. În procesul elaborării prezentului articol  au fost folosite 
urmǎtoarele metode de investigaţie ştiinţificǎ: metoda istorică, analiza logicǎ, analiza comparativǎ, 
analiza sistemicǎ, sinteza, clasificarea. În calitate de materiale au servit o serie de reglementări în 
domeniu de nivel naţional şi internaţional, material didactic, lucrǎri şi articole ştiinţifice, dicţionare. 

Rezultate şi discuţii. După cum am menţionat anterior, insolvabilitatea intenţionată şi 
insolvabilitatea fictivă, sunt infracţiuni care vizează entităţi aflate în insolvabilitate, ca stare de fapt 
(stare economico-financiară) şi care se află în procedură de insolvabilitate (proces civil, inentat în 
baza unei hotărîri – stare de drept).   

În urma unui studiu teoretic şi practic al instituţiei insolvabilităţii am constatat că 
insolvabilităţii ca stare de fapt şi ca procedură de declarare a insolvabilităţii (insolvabilitate 
“civilă”) le sunt dedicate lucrări ştiinţifice, acestea fiind discutate în multe conferinţe naţionale şi 
internaţionale, au fost legiferate prin legi/regulamente interne şi europene. Mai mult decît atît, 
instituţia insolvabilităţii îşi are organe şi autorităţi proprii de control, care supravegheză şi 
coordonează buna funcţionare a acesteia. 2 

În ceea ce priveşte însă noţiunea de insolvabilitate ca infracţiune cu caracter economic, 
observăm că acesteia i se acordă foarte puţină atenţie din partea oamenilor de ştiinţă şi a 
practicienilor. Prin urmare, pare că omenirea, bazîndu-se pe principii necunoscute a ajuns la o altă 
extremă istorică: dacă în Evul mediu, persoana insolvabilă care aducea prejudicii creditorilor era 
automat considerată infractor şi crunt pedepsită, în ziua de astăzi este tratată foarte loial, scopul 
principal fiind remedierea “falitului” sau lichidarea lui. Astfel, întîlnim o sumedenie de întreprinderi 
insolvabile, faţă de care se aplică legile civile speciale, însă faţă de care nici nu se ridică întrebarea 
dacă la originea insolvabilităţii acestora a stat un motiv infracţional.  

În aceste circumstanţe, persoanele responsabile, care se fac vinovate de aducerea entităţii pe 
care o conduc la insolvabilitate, pot scăpa cu uşurinţă de răspunderea civilă şi/sau penală, fiind 
degrevaţi de datoriile pe care le-au format şi aducînd creditorilor săi (persoane fizice, persoanelor 
juridice de drept privat şi public) prejudicii enorme. Anume aici apare întrebarea: Cît de eficient va 
fi procesul de integrare europeană a Republicii Moldova şi ce reputaţie aceasta va dobîndi, dacă 
creditorii prejudiciaţi vor fi din ţările membre? 

Lipsa de abordare serioasă a insolvabilităţii şi ca fenomen infracţional, nu poate să nu 
“încurajeze” pe unii răufăcători să profite de situaţia creată, aducînd asfel prejudicii economiei 
naţionale şi a ţărilor vecine. 

                                                 
1 Legea nr. 112 din 02.07.2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi 
Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, 
publicat în Monitorul Oficial Nr. 185-199, art.  nr. 442 la 18.07.2014 
2 În Republica Moldova, rolul principal îi revine administratorului autorizat. La rîndul lor administratorii autorizaţi 
formează Uniunea Administratilor Autorizaţi din Moldova, iar activitatea acestora este supravegheată de Ministerul 
Justiţiei din Republica Moldova. 
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Luînd în considerare că infracţiunea de insolvabilitate (fictivă/intenţionată) are conotaţii directe 
şi/sau reprezintă prin sine o consecinţă a insolvabilităţii civile, nu putem să concepem studierea 
acesteia fără a cunoaşte modul în care este văzută şi legiferată insolvabilitatea “civilă” în spaţiul 
European şi al Republicii Moldova.  

Insolvabilitatea – instituţie a dreptului privat. În spațiul comunitar, primii pași pentru crearea 
unor standarde și reguli general aplicabile procedurilor de insolvabilitate au fost făcute încă la 
începutul anilor 90, astfel Consiliul Europei a elaborat Convenţia europeană privind unele aspecte 
internaţionale ale falimentului, semnată la Istanbul în data de 05 iunie 1990. În anul 1995 o altă 
convenţie – Convenţia de la Bruxelles, a încercat să aducă o anumită armonie la scara Uniunii 
Europene în materia judecării cauzelor civile în domeniul insolvabilităţii. Necătînd la faptul că 
ambele convenţii au încercat să armonizeze conflictele de competenţă şi să promoveze ideea 
menţinerii unei anumite egalităţi a creditorilor, mai ales în ceea ce priveşte repartizarea activelor, ele, 
din păcate, însă nu au intrat niciodată în vigoare, deoarece nu a fost ratificate de către un număr 
suficient de state membre. 

Primul act normativ lucrativ adoptat pentru spaţiul comunitar în domeniul insolvabilităţii a fost 
Regulamentul Consiliului Europei nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvenţă din 29 mai 
2000. 1 Astfel alin. 2 din preambulul Regulamentului CE prevede următoarele: „Buna funcționare a 
pieței interne impune ca procedurile transfrontaliere de insolvență să funcționeze eficient și efectiv, 
iar adoptarea prezentului regulament este necesară pentru atingerea acestui obiectiv care este de 
domeniul cooperării judiciare în materie civilă, în sensul articolului 65 din tratat.”.  

Acest Regulament, în urma unei evaluări a aplicării sale efectuate de Comisia Europeană, a fost 
înlocuit cu Regulament (EU) 2015/848 cu privire la procedurile de insolvabilitate2, adoptat la 20 
mai 2015. 

Pe lîngă aceste regulamente menţionate, la nivel de Uniune Europeană au fost adoptate şi alte 
regulamente în diverse domenii, care, în mod direct sau indirect, ating problema insolvabilităţii. 

La rîndul său, legislaţia Republicii Moldova în materie de insolabilitate a suferit şi ea careva 
schimbări, bazîndu-se pe conceptul inserat de legiuitorii altor ţări europene în domeniul dat.  

Astfel, primele reglementări privind insolvabilitatea au încercat a fi introduse odata cu apariţia 
activităţii antreprenoriale şi trecerea de la o economie centralizată la una de piaţă liberă. Iniţial a fost 
adoptată Legea nr. 851 cu privire la faliment din 03.01.19923 , care ulterior a fost înlocuită cu Legea 
nr. 786 cu privire la faliment din 26.03.19964. Scopul ambelor acte normative rezidă în denumirea pe 
care acestea o poartă – falimentarea agentului economic, cu excluderea acestora din mediul de 
afaceri, prin radierea lor din regisrele publice. Actele menţionate erau foarte succinte, ultimul avînd 
doar 38 articole. 

În anul 2001, a intrat în vigoare prima Lege complexă şi voluminoasă -  Legea insolvabilităţii 
nr. 632 din 14.11.20015, care vine nu numai să legifereze noi nuanţe juridice, dar şi să instituie o 
procedură civilă amplă şi complexă căreia urma să se supună instituţia insolvabilităţii, punîndu-se 
accent nu pe falimentarea agenţilor economici, ci pe remedierea activităţii acestora (aplicarea 
procedurii de restructurare). Această lege, ulterior a fost înlocuită cu Legea nr. 149 din 29.06.20126, 
care, la moment, regelmentează acest obiect. Se constată că Legea din 2012 (254 articole) este şi mai 
amplă şi completă decît cea precedentă, iar completările şi modificările, au avut la bază practica 
juridică a judecătorilor şi a administratorilor insolvabilităţii.  

Importanţa actului legislativ în cauză pentru relaţiile economice internaţionale constă în 
adaptarea acesteia la normativele europene în domeniul insolvabilităţii, astfel, în Legea 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32000R1346 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848 
3 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=310914 
4 http://lex.justice.md/document_rom.php?id=B8290683:36457112 
5 http://lex.justice.md/document_rom.php?id=F82255CA:216D69F1 
6 http://lex.justice.md/md/344788/ 
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insolvabilităţii nr 149/2012 în art. 252 „Insolvabilitatea transfrontalieră” se prevede „ Dacă în alt stat 
a fost deschis un proces de insolvabilitate împotriva unui debitor care dispune de active pe teritoriul 
Republicii Moldova, executarea asupra activelor acestuia poate fi iniţiată doar în cazul existenţei 
unui acord bilateral între statul respectiv şi Republica Moldova cu privire la insolvabilitatea 
transfrontalieră.” 

Insolvabilitatea – sub aspectul dreptului penal. Totodată, Legea menţionată mai sus, este 
importantă aşa cum vine să transpună fenomenul insolvabilităţii şi în domeniul penal. Astfel, în art. 
15 din Legea insolvabilităţii RM nr. 149/2012  se reglementează: „(1) În cazul insolvabilităţii 
debitorului din culpa fondatorilor (membrilor) lui, a membrilor organului executiv sau a unor alte 
persoane care au dreptul de a da indicaţii obligatorii pentru debitor ori care pot influenţa în alt mod 
acţiunile debitorului (insolvabilitate intenţionată), aceştia poartă răspundere subsidiară solidară 
faţă de creditori în măsura în care bunurile debitorului sînt insuficiente pentru executarea creanţelor 
creditorilor. (2) Dacă debitorul depune cerere introductivă în cazul în care dispune de posibilităţi 
reale de a satisface integral creanţele creditorilor (insolvabilitate fictivă), persoanele culpabile 
menţionate la alin. (1) poartă răspundere pentru prejudiciile cauzate creditorilor prin depunerea 
cererii.„ 

Drept urmare, adoptarea Legii nr. 149/2012 nu poate să nu influenţeze asupra interpretării şi 
punerii în aplicare a art. 252 şi 253 Cod Penal al Republicii Moldova 1 care încriminează faptele 
legate de insolvabilitate. Prevederile Codului Penal al RM la art. 252  şi 253 vin să încrimineze 
infracţiunea „insolvabilitate intenţionată”, respectiv “insolvabilitate fictivă”, însă este de remarcat că 
interpretarea acestui articol în doctrina de specialitate şi practica învinuirii de săvîrşirea prezentelor 
infracţiuni se bazează anume pe definiţiile pe care le oferă Legea insolvabilităţii nr. 149/2012.  

În urma unei analize, observăm că obiectul juridic special al ambelor infracţiuni îl constituie 
relaţiile sociale cu privire la corectitudinea onorării de către debitor a obligaţiilor în faţa creditorilor; 
obiectul material – masa debitoare, actele contabile, bunurile creditorilor, ect., toate aceste noţiuni 
definindu-se în Legea insolvabilităţii; victima infracţiunii este creditorul, creditor care trebuie să 
cumuleze condiţiile pe care le impune Legea insolvabilităţii; latura obiectivă a infracţiunilor fiind 
fapta prejudiciabilă, prejudiciul adus creditorilor, legătura de cauzalitate, existenţa unui proces de 
insolvabilitate, existenţa stării de insolvabilitate în baza unei hotărîri de declarare a insolvabilităţii.   

După cum se constată, infracţiunile prevăzute în Codul penal la art. 252 şi 253 nu ar putea fi 
încriminate în afara unei proceduri de insolvabilitate, acestea fiind strîns legate una de cealaltă.  

Cu părere de rău, nu există o statistică în Republica Moldova privind numărul de infracţiuni 
economice prevăzute la art. 252 şi 253 Codul Penal al RM. Însă observăm că formele comisive sau 
omisive prin care se pot realiza aceste infracţiuni se încriminează ca infracţiuni separate în Codul 
Penal al RM, de exemplu: 

- tăinuirea sau înstrăinarea bunurilor care fac parte din activul sau pasivul debitorului – ar 
putea fi încadrată la art. 243 din Codul Penal al RM “Spalarea banilor” sau art. 244 “Evaziune 
fiscală”, 251 “Tăinuirea bunurilor gajate”; 

- tăinuirea, distrugerea sau falsificarea oricărui act de evidenţă contabilă sau statistică privind 
activitatea economică a debitorului – faptă ce poate fi încriminată în baza art. 360 din Codul Penal al 
RM  “Luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor, imprimatelor, 
ştampilelor sau sigiliilor” 

- falsificarea actelor – faptă care este încriminată, la fel, prin mai multe articole din Codul 
Penal al RM, etc. 

Însă ceea ce diferenţiază infracţiunea de insolvabilitate intenţionată/fictivă de infracţiunile 
separate (faptele comisive şi omisive), prin care prima poate fi săvîrşită, constă în scopul final al 
acestei infracţiuni (aducerea la insolvabilitate) şi împrejurarea/situaţia în care s-a produs fapta 
(existenţa stării de insolvabilitate şi a procedurii de insolvabilitate în desfăşurare). 

                                                 
1 http://lex.justice.md/md/331268/ 
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Considerăm că anume din acest motiv (neidentificarea scopului final corect şi a situaţiei în care 
se află debitorul) organele de urmărire penală califică forma comisivă sau omisivă în care s-au 
săvîrşit infracţiunile prevăzute la art. 252 şi 253 ca infracţiuni economice separate, ceea ce duce în 
mod inevitabil, pe de o parte, la aplicarea unei pedepse inechitabile, iar pe de altă parte, la o 
distorsionare a statisticii infracţiunilor economice după tipul acestora. 

Totodată, ne permitem să presupunem că depistarea infracţiunii de insolvabilitate în Republica 
Moldova este un fenomen rar întîlnit deoarece ne ciocnim cu problema lipsei de instruire profesională 
şi specializare în domeniul dat a organelor de urmărire penală, competenţa în examinarea acestor 
infracţiuni revenind oganelor generale ale Ministerului Afacerilor Interne, conform art. 266 din 
Codului de Procedură Penală a RM1. Or, infracţiunea de insolvabilitate (fictivă şi intenţionată), fiind 
o infracţiune economică, necesită cunoştinţe vaste în domeniul financiar-contabil, a legislaţiei civile, 
în materie de insolvabilitate, etc. pentru asigurarea instrumentară a investigațiilor strategice complexe 
după experiența statelor Uniunii Europene. Prin urmare, este important ca structurile de urmărire 
penală care investighează infracţiunile economice în general şi infracţiunea de insolvabilitate în 
special, trebuie să dispună de un randament ridicat, prin utilizarea deplină a capacităților 
instituționale și profesionale.  

Aici este de remarcat că practica internațională prezintă o multitudine de modele de organizare 
a instituțiilor implicate în investigarea infracțiunilor economice, însă, după cum spuneam, în statele 
fost sovietice și din Europa centrală, practic s-a păstrat modelul de investigare a infracțiunilor 
economice în cadrul ministerelor de interne, ceea ce nu a asigurat o diminuare a economiei tenebre. 
Cele mai eficiente modele de organizare instituțională pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor 
economice sunt cele din statele occidentale, care au creat autorități publice centrale, cu subordonare 
ministerelor de finanțe sau economiei. 2  

În acest sens, România ne oferă un exemplu reuşit de creare, în anul 2003, a unui organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale - Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)3 . 
Astfel, în cadrul ANAF au fost absorbite și preluate activitățile Autorității Naționale a Vămilor și 
activității Gărzii Financiare, reprezentînd o structură complexă, fiind împărţită în Direcţii. În cadrul 
structurii centrale a Direcţiei generale antifraudă fiscală a ANAF funcţionează, pe lângă structurile de 
prevenire şi control, Direcţia de combatere a fraudelor, care acordă suport tehnic de 
specialitate procurorului în efectuarea urmăririi penale în cauză, având ca obiect 
infracţiuni economico‑financiare. 

Mai mult ca atît, nu trebuie să omitem faptul că infracţiunea de insolvabilitate este şi ea o 
infracţiune economică, iar în contextul integrării europene unul din obiectivele care stau la baza 
Acordului de asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi UE şi Comunitatea Europeană a 
Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte 4, este prevenirea și combaterea 
tuturor formelor de activități infracționale și ilegale, organizate sau nu, inclusiv cele cu caracter 
transnațional, cum ar fi activitățile economice și financiare ilegale. 

Deci, pentru Republica Moldova este foarte important a soluţiona problema de prevenire şi 
combatere a infracţiunii economice cum este insolvabilitatea, cu atît mai mult că acest fenomen este 
din ce în ce mai des întîlnit, dar care rămîne mai des discutat în cadrul dreptului civil sau comercial, 
şi nicidecum în cadrul dreptului penal. 

                                                 
1 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=350171 
2 https://www.cna.md/public/files/studiu_crime_economice.pdf,  Direcţia analitică a CNA din RM, Studiu privind 
consolidarea autorităților de prevenire și combatere a infracțiunilor economice în Republica Moldova, 2016 
3https://www.anaf.ro/ 
4 Legea nr. 112 din 02.07.2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi 
Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, 
publicat în Monitorul Oficial Nr. 185-199, art.  nr. 442 la 18.07.2014  
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Concluzii. În concluzie dorim să remarcăm că Uniunea Europeană la care au aderat state cu 
ideologii, politici, tradiţii şi legislaţii foarte diferite, a facut un pas enorm prin crearea unui cadru 
normativ în domeniul insolvabilităţii internaţionale, astfel creînd un mediu agreabil pentru 
implementarea procesului de integrare europeană şi pentru Republica Moldova. 

Însă nu trebuie să omitem faptul că, pentru a promova cu succes valorile unei comunităţi de 
state, este necesar ca fiecare stat să înceapă să-şi promoveze valorile proprii, prin respectarea 
principiilor unui stat de drept, prin crearea unui mediu politic adecvat, prin creşterea economiei, 
diminuarea infracţionalităţii, etc.  

În acest sens, în domeniul infracţiunilor economice în general şi a insolvabilităţii infracţionale 
în special, Republica Moldova urmează să se orienteze în crearea unor instituţii specializate în 
investigarea acestora. La rîndul lor, aceste instituţii urmează a se axa nu doar pe infracţiunile 
economice ce prejudiciază statul, ci şi infracţiunile care prejudiciază şi entităţile economice private, 
or neprotejarea unei întreprinderi private prejudiciate economic duce inevitabil în lanţ la 
imposibilitatea achitării cu creditorii săi, astfel provocînd criza economică a întregului stat. 

 

Referinţe bibliografice: 

1. Stati, V: Noţiunea de insolvabilitate în contextual infracţiunii de faliment intenţionat, 
Revista Naţională de Drept 8/64, 2001. 

2. Roşca, N: Noţiunea de insolvabilitate prin prisma legii insolvabilităţii nr. 632/2001, 
Buletinul Curţii de Apel Economice şi Inspectoratului Principal de Stat de lîngă Ministerul finanţelor, 
nr.5, 2006. 

3. Cărpeneanu, S. D: Tratat de drept commercial roman, Bucureşi: Ed. Universul Juridic, 2012. 
4. Floroiu, M, Otovescu, C: Consideraţii privind falimentul internaţional. Moratoriul şi 

concordatul la nivel European,  Revista de Ştiinţe Juridice nr. 1-2,  pag. 209-213, 2005. 
5. Guyon, Y: Droit des affaires, tome 2, Paris: Economica, p. 7, 2003. 
6. Direcţia analitică a CNA din RM: Studiu privind consolidarea autorităților de prevenire și 

combatere a infracțiunilor economice în Republica Moldova, 2016 
7. Legea nr. 112 din 02.07.2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica 

Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi 
statele membre ale acestora, pe de altă parte, publicat în Monitorul Oficial Nr. 185-199, art.  nr. 442 
la 18.07.2014. 

8. Regulamentul Consiliului Europei nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvenţă din 29 
mai 2000. 

9. Regulamentul Consiliului Europei nr. 2015/848 cu privire la procedurile de insolvabilitate 
din 20 mai 2015. 

10. Legea Perlamentului Republicii Moldova nr. 851 din 03.01.1992, cu privire la 
insolvabilitate, publicată în Monitorul Oficial nr. 008 la 01.09.1992. 

11. Legea Perlamentului Republicii Moldova nr. 786 din 26.03.1996, cu privire la 
insolvabilitate, publicată în Monitorul Oficial nr. 14-16 la 10.02.2000. 

12. Legea Perlamentului Republicii Moldova nr. 832 din 14.11.2001, cu privire la 
insolvabilitate, publicată în Monitorul Oficial nr. 139-140 la 15.11.2001. 

13. Legea Perlamentului Republicii Moldova nr. 149 din 29.06.2012, cu privire la 
insolvabilitate, publicată în Monitorul Oficial nr. 193-197 la 14.09.2012. 

14. Codul Penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18.04.2002, publicat în Monitorul Oficial 
nr. 72-74 la 14.04.2009. 

15. Codul de Procedură Penală a Republicii Moldova nr. 122 din 14.03.2003, publicat în 
Monitorul Oficial nr. 104-110 la 07.06.2003. 

 
 



쬀ԇ

185 

PARTICULARITĂȚILE PROCESULUI DE GUVERNARE ÎN CANADA 

THE GOVERNANCE PROCESSING PARTICULARITIESIN CANADA 
   

CHIRIAC Diana, doctorandă, 
Academia de Administrare Publică 

 
Motto: “Guvernul Canadian respectă drepturile omului, nu doar ca valori fundamentale, dar de 

asemenea ca elemente cruciale în dezvoltarea unei societăți stabile, democratice și prospere, cu pace 
între ele”. (Declarația de politică externă)  

 
Summary: In the process of sound democracy, with principles regulated in the normative and 

respected norms, the participation of citizens, the construction of democratic and practical 
institutions are in a causal interdependence with social values in the Canadian state. 

 
Reflectarea procesului de guvernare din alte state a intrigat întotdeauna mediul științific, prin 

subiecții și principiile abordate în amploarea acestuia. Procesul de guvernare din Canada are un 
colorit pe cît de unitar, pe atît de divers, reieșind din subiecții activi ai procesului și divizarea 
teritoriului în provincii. 

Pe parcursul acestui secol, în special, de la începutul celui de - al doilea război mondial, în 
Canada s-au petrecut/desfășurat activități enorme de expansiune a Guvernului Canadian. Creșterea 
responsabilităților Guvernului la toate nivelele - federal, provincial și municipal - a avut un impact 
colosal în viața de zi cu zi și perspectivele de viitor ale populațieie canadiene. Nivelul de fericire și 
prosperitate, sau suferința și sărăcia trăite de canadieni este afectată direct de procesul decizional al 
fiecărui guvern în parte. Gama activităților guvernamentale cuprinde funcții tradiționale de 
administrare a justiției, relații externe și apărarea țării. Cele mai importante areale ale guvernării în 
Canada sunt furnizarea serviciilor publice și executarea actelor normative. În timp ce funcțiile 
executive ale sistemului parlamantar canadian sînt investite de către Coroana britanică, expres 
stipulată de Constituția canadiană, în practică aceste funcții sînt delegate Prim - ministrului și 
Cabinetului, atîta timp cît au votul de încredere al Parlamantului. Aceste două instituții fundamentale 
ale sistemului parlamentar nu sînt formal definite nici în constituție nici în lege.   

Cele mai importante prerogative în procesul decizional privind constituirea ministerelor și 
structura cabinetului îi aparține prim - ministrului. În pofida acestui fapt, nu toți membrii ministerelor 
sînt și membri ai Cabinetului. La moment sînt 28 membri ai cabinetului de miniștri împreună cu prim 
- ministrul și 9 secretari de stat. Funcția de secretar de stat a fost creată în noiembrie 1993, pentru a 
asigura suport adițional cabinetului de miniștri și Guvernului în realizarea seturilor de obiective 
stabilite de Prim ministru. Prerogativa primordială a prim - ministrului este de a organiza Cabinetul și 
Comitetul de cabinet de luare a deciziilor și stabilirea agendei pentru cabinetul de afaceri. La moment 
sînt 4 comitete de cabinet:  

- pentru Uniunea Economică, 
- pentru Uniunea Socială, 
- pentru Comitetul Special al Consiliului,  
- pentru Comisia de Trezorerie. 

Cabinetul de luare a deciziilor se conduce de obiectivele politicii guvernamentale și prioritățile 
acestuia.  
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Cadrul legal menționat cuprinde direcțiile de guvernare și formele de lucru a Cabinetului de 
comitete. Potrivit tradiției canadiene, doar miniștrii sînt printre membrii Guvernului care se prezintă 
la întîlnirile cu cabinetul și cu comitetele. 

Secretarii de stat în calitate de jurați ai Consiliului consacrat, pot fi invitați să asiste miniștrii la 
întîlnirile cu Cabinetul și Comitetele. Secretarii parlamentari nu pot participa la asemenea întîlniri 
deoarece nu sunt membri ai guvernului și nici nu sunt membri ai Consiliului consacrat.  

Prim - ministrul este sprijinit direct de către două organisme naționale. Oficiul Prim - 
ministrului este constituit din persoane confidente ale Prim - ministrului și personal politic. Oficiul 
Consiliului asigură în activitate Prim - ministrul (funcționari publici) și secretariatul. În pofida 
faptului că aceste două entități/organizații se diferențiază radical, ei au același scop – de a consulta și 
coordona în activitate Prim - ministrul și Cabinetul acestuia. 

Oficiul Prim-ministrului actual este compus din personal de orientare politică și nu sunt 
funcționari publici. Acesta acordă suport metodologic Prim - ministrului în activitatea sa. De 
asemenea, coordonează agenda premierului, vizitele în teritoriu, deplasările și pregătesc 
corespondența. 

În exercițiul funcției pe care o deține, atît Premierul cît și Cabinetul acestuia, sunt sprijiniți de 
o serie de departamente și agenții centrale. Aceste agenții centrale au un rol deosebit de important în 
elaborarea și implementarea politicilor publice, programului de activitate, prin informare, consultare 
și coordonare.  

Oficiul Consiliului consacrat susține direct premierul în plenitudinea de funcții pe care le 
îndeplinește în calitate de conducător al Guvernului. Totodată, acest organ asigură funcționarea 
eficientă și eficace a Guvernului. Exact ca secretariatul Cabinetului, fiind una dintre funcțiile 
formalizate prin ordin în 1940 de către Consiliu, acesta este responsabil de buna funcționare a 
Cabinetului. Conducătorul Consiliului consacrat este numit Clerk și reprezintă conducătorul 
serviciului public/funcționarilor publici. Această reglementare se regăsește în ultimele modificări ale 
Legii serviciului public, din decembrie, 1992. Clerk-ul este responsabil de calitatea, 
profesionalismul, consultanțiile “non-partizane și serviciile oferite de către funcționarii publici 
Premierului și Cabinetului acestuia. Anume această figură în organizarea administrativă a Guvernului 
comunică viziunea și direcțiile strategice ale guvernării.  

De asmenea, Clerk-ul este responsabil de evaluarea performanțelor miniștrilor.  
Mecanismul de colaborare are drept scop facilitarea coordonării cu figurile centrale în Guvern, 

prin numeroasele întîlniri zilnice. În rezultatul întrunirilor, Clerk-ul are oportunitatea de a evalua 
ambele considerații, politice și operaționale. 

Un specific aparte al procesului decizional din Canada se datorează faptului că țara este 
constituită din 12 provincii și fiecare dintre acestea are propriile organele administrative. Guvernul 
central canadian elaborează actele sale normative, dar și provinciile la rîndul lor au actele lor 
normative interne, viabile în teritoriul acestora. Cu titlu de exemplu aducem provincia Ontario, a 
cărei proces decizional este centrat pe Consiliul executiv, denumit și Cabinet. Activtatea Cabinetului 
este reglementată prin act normativ (Legea Consiliului executiv) și este exercitată din premier și 
ministere, inclusiv miniștrii fără portofolii. El elaborează totalitatea de chei politice, financiare, 
mijloace și deciziile statutare ale guvernării. Deciziiile sunt înregistrate în Cabinet, fiind aprobate și 
semnate de către Secretarul Cabinetului, iar apoi transmise miniștrilor direct vizați în decizie. 

Există 130 membri ai Asambleiei legislative, 82 locuri pe bancile Guvernului, dintre care 23 
sunt a ministerelor și a premierului. La moment, 12 asistenți parlamentari activează în diverse 
comitete ale Cabinetului. 

În cadrul unei democrații sănătoase, cu principii reglementate și respectate, participarea 
cetățenilor la procesul decizional, construirea instituțiilor democratice sunt într-o interdependență 
cauzală cu valorile sociale în Canada. 
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Mecanismul participării cetățenilor cuprinde procese cum ar fi cel electoral și de consultare a 
opiniei cetățenilor prin referendum.  

O societate democratică  se caracterizează prin respectarea drepturilor omului, în particular 
libertatea drepturilor democratice, exprimate prin opinie, expresii, asociații, dreptul de a gestiona 
afaceri publice, de a vota și a fi ales. Aceasta este o societate puternică și vibrantă, tolerantă față de 
opoziție, activă, mass - media independentă, justiție independentă și un nivel înalt de înțelegere și 
participare la procesul politic și decizional. 

Prin procesul decizional și buna guvernare din Canada, învederăm maniera prin care puterea 
este exercitată de guvernanți în soluționarea treburilor la nivel local, de ordin social și economic. 
Buna guvernare cuprinde exercițiul puterii de la diverse nivele care este efectiv, onest, echitabil, 
transparent și cuantificabil. Legislația nu oferă o definiție a bunei guvernări. Termenul este în linii 
generale intepretat prin includerea următoarelor dimensiuni: 

- elaborarea, realizarea și implementarea politicilor economice și sociale; 
- management puternic și structurat în sectorul public, cu resurse umane profesionale și 

servicii publice efective; 
- cadru legal și instituții judiciare de încredere; 
- nivel scăzut al corupției în viața publică și existența unor mecanisme eficiente pentru 

combaterea corupției, cînd aceasta este identificată; 
- intergritate și răspundere financiară, cu strucutri să asigure responsabilitatea financiară și 

transparentă; 
- nivele adecvate ale cheltuielilor militare, și roluri corespunzătoare pentru militari în viața 

civilă. 
 Cu certitudine putem afirma că procesul decizional și subiecții activi a acestuia din Canada 
reprezintă un model plauzibil și exemplar pentru statele lumii. Atîta timp cît transparența în procesul 
decizional și respectarea legii reprezintă o normalitate și nu o necesitate, guvernarea din Canada 
reprezintă un exemplu elocvent de stat democratic. 
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Summary: This article analyzes the changes that have occurred in the regulation of cross-

border contractual relations with the participation of consumers, as a result of the development of 
electronic commerce and ICT (information and telecommunication technologies). The concept of 
"transnational online contracts" has been investigated. Analyzed how the "digital element" affects 
the characteristics of contractual relations. The article draws attention to the fact that new ways of 
concluding contracts have led to the emergence of new approaches to the qualification of some 
individual aspects of contractual relations. In particular, this applies to determining the moment of 
concluding a contract, assessing the validity of online contracts, delimiting an offer and an invitation 
to an offer in the context of online cooperation, as well as evaluating online dispute resolution 
mechanisms. 

Keywords: online contract, technology, digital economy, protection of rights, consumer, e-
commerce.  
 

Not so long ago, there were discussions in the scientific community about the legal 
consequences of concluding contracts using communication means (fax, telephone, etc.) [1]. The 
development of information and telecommunication technologies (ICT) and the emergence of new 
means of communication have led to the emergence of fundamentally new ways of concluding 
contracts - via the Internet. Currently, contracts on the Internet are concluded in the following ways: 

- by entering into an online contract on the website; 
- through electronic data interchange (EDI); 
- by using the voice communication protocol (VOIP); 
- through the exchange of messages by e-mail [7]. 
In connection with the active use of computer technologies, the globalization of consumer 

markets and the emergence of online contracts, a special international private law institution has been 
formed - the institution of transnational consumer law in the context of e-commerce [6]. 

The regulation of transnational transactions carried out in the information electronic 
environment has certain specific features. Despite this, online contracts cannot be called an exception 
to the traditional system of contract law, which has always tended to ignore the means by which an 
agreement is reached between the entities until the moment when it does not contradict the will of the 
counterparties [4]. Therefore, it seems untenable and unjustified the position according to which the 
exit of the sphere of business activity beyond national borders and its concentration in "cyberspace" 
allows us to speak about the emergence of new legal branches of law (Internet law, technological 
law, cyber law), the source of which should be new legislation adapted to the conduct of contractual 
transactions via the Internet, which has a special nature. 

In our opinion, the regulation of online contractual relations should not be based on the 
method of concluding contracts and not on the specific nature of the Internet, but on the private-law 
basis of relations between the parties, regardless of the absence or presence of a “digital component”. 
The foregoing refers to the principles, methods and subject of regulation. It follows from this that the 
traditional provisions of civil law and legislation on private international law are applicable to online 
contracts, but with the proviso of the need to modernize the existing regulation [8]. 

In modern scientific literature, the concepts of "online contracts" and "electronic contracts" 
are used as synonyms [8]. These terms are used in solving various legal issues related to the process 
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of concluding contracts via the Internet. Without going into details, we emphasize that the concept of 
"online contract" is more successful. This concept is more consistent with the method of concluding 
a contract via the Internet. With a technologically neutral approach to the definition of online 
contracts, it should be noted that an online contract is a paperless agreement concluded instantly 
using technical means of communication. When concluding an online contract, the physical presence 
of the parties is not required. In fact, one of the parties to an online contract is unable to agree on the 
terms of the contract. The content of the online contract is reflected in the user agreement. A user 
agreement is an agreement between the site visitor and the operator on the terms of use of the 
website. The user agreement reflects the general terms of the contract governing issues related to the 
use of the site (responsibility of the parties, use of intellectual property, terms of purchase and sale on 
the site), as well as containing provisions on the settlement of online disputes [5]. 

Based on the subject of the contract, an online contract can be concluded for the transfer of 
information, the provision of services, the sale of goods or the transfer of rights to the results of ID 
(intellectual activity). From the standpoint of the characteristics of the contracting parties, online 
contracts are of several types: 

- contracts "business to business" (B2B); 
- contracts "business to consumer" (B2C); 
- contracts "consumer to business" (C2B); 
- contracts "consumer to consumer" (C2C) [7]. 
We emphasize that the rules governing the issues of applicable law and jurisdiction in 

relation to each of the types of transactions differ based on the category of the contract [6]. 
Sites on which online contracts can be concluded are also of several types: 
1. Electronic trading platforms. 
2. Websites of manufacturers of goods, managed by the sales and marketing department [7]. 
The manufacturer sells his goods through a website that lists his domain name, which 

coincides with the trade name. An electronic trading platform is a specialized site that allows legal 
entities and individuals to offer their services and goods, manages transactions in electronic form and 
does not require the physical presence of the parties. An electronic platform can not only offer its 
products (services), but also act as an intermediary between the seller and the buyer. Unlike 
traditional trading platforms, virtual (online) trading platforms are a special environment that does 
not have restrictions on time and geographic location [7]. 

Based on the process of concluding an online contract and its execution, there are two types 
of online contracts: 

- completely online contracts; 
- partially online contracts. 
Fully online contracts mean contracts concluded and executed on sites without the physical 

presence of counterparties. 
In part, online contracts involve only the conclusion of a contract by electronic means, but 

not its execution. 
There are three ways to enter into online contracts: 
1. Shrink-wrap. This method of concluding agreements is used mainly when purchasing 

software developed by a specialized company. In this case, the conditions specified in the license 
agreement are included in the package and come into force for the user at the moment the 
compressed software package (packaging license) is opened. 

2. Click-wrap. Such agreements are concluded on the Internet in electronic form by clicking 
on the "I agree" or "I accept the terms" button that accompanies the text of the agreement. 

3. Browse-wrap. This concept covers situations when the terms of the agreement are 
available for reading through a link on the site, but the user is not required to express consent to its 
terms in an explicit form. The agreement is concluded by the user committing implicit actions (for 
example, the very fact of using the site is enough) [3]. 
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Methods for listing an item for sale also vary. For example, the eBay website offers several 
options for purchasing a product: 

- "buy goods now"; 
- "buy product now" with the option "make an offer"; 
- "place a bid on a product"; 
- “place a bid on the product” or “buy the product now” (to buy the product before the start of 

the auction) [4]. 
New ways of concluding contracts are due to the emergence of new approaches to the 

qualification of individual parties to the contractual relationship of subjects. In particular, this applies 
to determining the moment of concluding a contract, assessing the validity of an online contract, 
differentiating an offer and an invitation to an offer in the context of online interaction, as well as 
evaluating mechanisms for resolving online disputes. 

Note that one should take into account the transnational (global) scale of the activity of 
electronic trading platforms, which has a huge impact on the development of the legal field. This 
means that cross-border e-commerce should be separated into a special institution that combines the 
specifics of the digitalization of contractual relations and features of the traditional regulation of 
contractual obligations. 

For a long time, consumer protection mechanisms were limited by the provisions of national 
legislation, but the globalization of trade indicated that a transnational approach to the regulation of 
e-commerce must be developed. In addition, there is a need to harmonize and unify the relevant legal 
instruments. 

Quite serious steps in this direction have been taken by the UN Commission on International 
Trade Law (UNCITRAL). In 1996, this Commission drafted the UNCITRAL Model Law on 
Electronic Commerce, which aimed to facilitate electronic commerce by increasing the legal 
predictability of electronic commerce, and by providing national legislators with an internationally 
recognized body of rules aimed at eliminating existing legal obstacles to e-commerce. Legislation 
influenced by or based on the above Model Law has been adopted in 151 jurisdictions in 72 
countries, including Australia, the United States, the United Kingdom, China, Canada, Slovenia, 
Pakistan, Colombia, Mexico, France, Ireland, Iran, and India. 

The legislation and jurisprudence of Canada and the United States, in contrast to EU law, is 
more loyal to the use of arbitration clauses contained in online contracts concluded by the click-wrap 
method. The United States' consumer protection policy is designed to promote the economic interests 
of businesses. This promotes commercial prosperity and healthy competition in the marketplace, but 
exposes consumers to higher risks when entering into online contracts. This approach is inconsistent 
with European Union policy promoting social regulation in order to maximize consumer protection 
[7]. 

The EU legislation in the field of regulation of cross-border consumer contracts is also 
developing quite actively. Selected EU acts, which were originally enacted to regulate traditional 
contracting activities, have subsequently been harmonized to ensure their applicability to online 
contracts. In particular, we are talking about Directive No. 93/13 / EEC of the Council of the 
European Communities dated 05.04.1993 "On unfair conditions in contracts with consumers"; 
Directive 2011/83 / EC of the Council of the EU and the European Parliament of 25.10.2011 “On 
consumer rights”; Regulation No. 593/2008 of the Council of the EU and the European Parliament of 
17.06.2008 “On the law applicable to contractual obligations (“ Rome I ”)”; Regulation No. 
1215/2012 of the Council of the EU and the European Parliament of 12.12.2012 "On Jurisdiction, 
Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Cases" [2]. 

In addition to the existing acts, the following documents were adopted: Directive 2000/31 / 
EC of the Council of the EU and the European Parliament of 08.06.2000 “On some legal aspects of 
information services in the internal market, in particular on electronic commerce”; Directive 2002/65 
/ EC of the EU Council and European Parliament of 23.09.2002 “On distance marketing of consumer 
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financial services”; Directive 2013/11 / EC of the Council of the EU and the European Parliament of 
21.05.2013 “On alternative dispute resolution with the participation of consumers”. Also, Regulation 
No. 524/2013 of the Council of the EU and the European Parliament of 21.05.2013 “On online 
dispute resolution with the participation of consumers” was adopted. 

The aforementioned EU acts establish minimum mandatory consumer protection standards. 
This includes requirements for informing consumers, ensuring free access to justice, non-
discrimination, using adequate remedies, formulating fair contract terms, and the quality of services 
and goods. 

From the acts adopted in the EU in the past few years, it follows that in the field of ensuring 
access to justice, one of the trends in the legal regulation of consumer protection mechanisms is the 
use of online methods of resolving disputes. The need to develop online dispute resolution 
mechanisms for electronic cross-border transactions was also recognized by UNCITRAL. In 2010, 
UNISRAL initiated the formation of a third working group to develop legal standards for the 
resolution of “high volume, low cost” disputes arising from e-commerce in the B2C and B2B sectors. 

But in terms of the development of norms for non-governmental regulation of electronic 
commerce, online dispute resolution arising, among other things, from B2C contracts, the undoubted 
leader is the United States. Representatives of Internet service providers and the business community 
proposed the following documents: 

A customer due diligence protocol developed under the auspices of the American Arbitration 
Association. This Protocol contains 15 principles for resolving consumer disputes, including the 
principle of fairness and the principle of providing access to data on ADR procedures. 

American Bar Association Best Practice Guidelines for Online Dispute Resolution (ODR) 
Providers. According to this document, ODR providers are required to disclose jurisdiction for a 
consumer to file a claim or complaint. They must also provide any information regarding 
"jurisdictional restrictions" (for example, information on the limitation period). 

Online Business Practice Code. This Code has been developed and proposed by the Bureau 
of Better Business Practices. Among other principles, the document enshrines the principle of 
customer satisfaction. 

Guidelines for Alternative Dispute Resolution (ADR). It is an agreement between two 
organizations, the Global Business Dialogue on Electronic Commerce and the World Consumer 
Organization. The document encourages recourse to ADR mechanisms. It is noted that the resolution 
of disputes can be based on codes of conduct or principles of fairness [1]. 
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Summary:The authors define professional responsibility including, judicial executors, perform a 
theoretical analysis of its specific characteristics. Also, it analyzes the normative acts that regulate 
the disciplinary responsibility of judicial executors in the Republic of Moldova. Practice testifies to 
numerous violations committed by bailiffs who perform public functions. These violations are 
facilitated by separate norms that regulate the disciplinary responsibility of judicial executors. 

 
Актуальность темы обусловлена её недостаточным освещением в юридической 

литературе и противоречивостью норм, регулирующих профессиональную ответственность 
судебных исполнителей в Республике Молдова. 

Изложение основного материала. Проведенная в 2010 году реформа исполнительного 
законодательства, в результате которой  государственная система исполнения была 
преобразована в частную систему исполнения судебных решений, принесла, по нашему 
мнению,  как положительные, так и отрицательные результаты. Положительным является 
факт, что судебные исполнители их государственных чиновников превратились в свободных 
профессионалов. А отрицательная сторона выражается в том, что новоиспеченные свободные 
профессионалы еще не осознали своей роли в обществе, которая состоит в своевременном (в 
разумный срок) исполнении судебных решений. И это подтверждается тем, что на основании 
закона РМ № 87 от 21.04.2011 года «О возмещении государством вреда, причиненного 
нарушением права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 
решения в разумный срок» в 2013-2017 годах с Министерства юстиции РМ были взысканы 
значительные суммы за неисполнение судебных решений. 

Так, решением суда Буюкань мун. Кишинэу от 17.09.2014 года в пользу Х. было 
взыскано 18500 лей морального вреда, причиненного неисполнением судебного решения в 
течение 9 лет. Данное решение было оставлено без изменений Апелляционной палатой 
Кишинэу и Высшей судебной палатой РМ. 

Судебный исполнитель, как профессионал, виновный в длительном неисполнении 
судебных решений, остался безнаказанным, несмотря на то, что согласно части (3) ст. 2 закона 
РМ «О возмещении государством вреда, причиненного нарушением права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного решения в разумный 
срок» после возмещения вреда, причиненного нарушением права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного решения в разумный срок, государство 
имеет право предъявить регрессное требование к  виновному лицу.1 

Профессиональная  ответственность является одним из видов юридической 
ответственности. Отдельные ученые определяют юридическую ответственность как меру 

                                                 
1 Официальный монитор РМ № 107-109 от 01.07.2011 г. 
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государственного принуждения, основанную на юридическом и общественном осуждении 
поведения правонарушителя и выражающуюся в установленном для него определенных 
отрицательных последствий в виде ограничений личного или имущественного порядка.1 
Юридическая ответственность характеризуется следующими основными признаками: - 
наступает за совершение правонарушения; - связана с общественным осуждением; - опирается 
на государственное принуждение; - выражается в наступлении для нарушителя 
отрицательных последствий личного, имущественного, организационного или физического 
характера; - возникает на основе норм права и определяется санкциями правовых норм; - 
реализуется в определенной процессуальной форме.2 

По нашему мнению, сегодня, юридическую ответственность следует рассматривать не 
только как теоретическое явление, как феномен, то есть как меру государственного 
принуждения, применяемую к правонарушителю в установленном законом порядке, но 
больше как отраслевой институт права, т.е. как совокупность правовых норм, 
устанавливающих основания, условия и порядок применения к правонарушителю 
установленных законом санкций, т.е. неблагоприятных юридических последствий в виде 
ограничений личного и/или имущественного характера. В зависимости от вида 
правонарушений (по отраслевому и даже межотраслевому признаку) юридическая 
ответственность подразделяется на уголовную, административную, гражданско-правовую, 
трудовую (дисциплинарную, материальную ответственность рабочих и служащих), 
корпоративную, профессиональную и др.3 И если основные виды юридической 
ответственности (т.е. отраслевые) давно определены и изучены, то вопрос о  
профессиональной ответственности как вида юридической ответственности, в том числе 
судебных исполнителей, все еще остается открытым для исследователей. 

Как утверждает украинский исследователь психологии Савчин М.В., профессиональная 
ответственность всегда связана с профессиональными возможностями понимания и 
реализации человеком профессиональных требований с учетом конкретных условий их 
выполнения. Профессиональная ответственность характеризуется тем, что личность 
принимает свои личные обязанности в соответствии с требованиями своей организации 
(социальной группы коллектива) и общества в целом.4 Другой украинский исследователь 
психологии  О.В.Лазорко считает, что профессиональная ответственность является мерой 
осознания личностью своих профессиональных обязанностей и добровольного их 
выполнения, а также степени его вины за невыполнение профессиональных обязанностей5. 

Обобщая множества понятий профессиональной ответственности, рассматриваемые как 
в психологических, так и в юридических исследованиях мы предлагаем следующее ее 
определение: Профессиональная ответственность (в том числе, судебных исполнителей) - 
это специфический вид юридической ответственности, который сочетает в себе элементы 
дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, и 

                                                 
1 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. «Вопросы теории права», Москва, 1961, стр. 314-318 
2 Горлова Е.Н., Ситник А.А., Соболь О.С. «Ответственность за  нарушение финансового законодательства. 
Учебное пособие для магистратуры», Москва, 2018, стр. 12 
3 Frunză Iu., Dulschi I., Postu I..  Teoria generală a statului și dreptului (în întrebări și răspunsuri). Chișinău, 2003, 
pag.111.; Олейник А.Ю. «Юридическая ответственность (принципы, виды, функции и цель». 
Международная полицейская энциклопедия в 10 томах, отв. ред.  Рымаренко Ю.И., Кондтратьев Я.Ю. и др., 
Москва, 2003, стр. 544; см. также: «Юридический энциклопедический словарь». Под. ред. Малько А.В, 
Москва, 2017, стр. 152-154 
4 Савчин М.В. Психология и вiдповiноi поведiнки. Iвано-Франкiвськ: Miсто НВ, 2008. –pag.280. Citat după: 
Волошина Людмила. Профессиональная ответственность адвоката. În: Legea și Viața, nr.6, iunie 2016, pag.21. 
5 Лазорко О.В.  Психологiчнi детермiнанти вiдповiдальностi менеджирiв промислового пiдриэмства: дис. 
…канд.психол. наук: спец.19.00.05 «Соцiальна психологiя, психологiя соцiальноi роботи»// О.В. Лазорко.- 
К., 2007.- стр.79. 
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представляет собой  правовое отношение, которое возникает из профессионального 
правонарушения между, органом уполномоченным рассматривать и/или применять наказания 
и субъектом-нарушителем профессиональных обязанностей, осуществляющим 
профессиональную деятельность на платной или безвозмездной основе   на основании 
документа разрешительного характера (лицензии, сертификата. разрешения), на которого 
возлагается обязанность претерпеть неблагоприятные для себя последствия, в связи с 
отрицательными результатами такой деятельности.  

Исходя из данного нами определения, к специфическими признакам (особенностям), 
присущим профессиональной ответственности мы относим следующие: 1) институт 
профессиональной ответственности является результатом синтеза нескольких видов 
юридической ответственности – дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и 
уголовной, то есть, будучи их продуктом, в то же время он уже не является частью ни одного 
из них; 2) профессиональная ответственность по шкале наиболее и наименее 
урегулированных государством занимает самую неурегулированную государством позицию; 
3) в процедуре привлечения профессионала к профессиональной ответственности 
государственные органы занимают вторичное место по сравнению с корпоративными 
органами профессионального контроля; 4) при профессиональной ответственности личность 
принимает свои личные обязанности в соответствии с требованиями своей организации и 
общества в целом; 5) профессиональная ответственность это интегративное качество 
личности или группы, которое является проявлением ее способности принимать 
обоснованные и законные решения в сфере своей профессиональной деятельности, проявлять 
настойчивость и добросовестность в их реализации, готовность отвечать за результаты и 
последствия; 6) профессиональная ответственность всегда содержит в себе риски 
профессиональных ошибок, упущений и небрежности в результате действий или бездействий, 
совершенные  (допущенные) на платной или безвозмездной основе   в течение действия 
разрешительного документа (лицензии, сертификата. разрешения); 7) наличие и 
самостоятельных источников, которые содержат в себе нормы, регулирующие 
функционирование профессиональной ответственности профессионала (к таким источникам 
относится: специальный закон регулирующий как организацию так и деятельность 
профессионала, кодекс профессиональной этики, корпоративные акты (уставы), прецеденты и 
обычаи и т.д.); 8) наличие и отдельного процессуального права, регулирующего порядок 
привлечения профессионала к профессиональной ответственности 

Исходя из выше изложенного, следует учесть, что  профессиональная ответственность 
это отдельный специфический вид юридической ответственности, сочетающий в себе 
элементы разных видов юридической ответственности. А не дисциплинарная ответственность 
в узком смысле, как ошибочно  утверждает А.В.Бицай.1 

Таким образом,  следует разграничить общепрофессиональную ответственность 
судебных исполнителей, которая может выражаться в гражданско-правовой, 
административной и уголовной по отдельности или же в совокупности одной с другой (как 
правило, с гражданско-правовой в части взыскания материального ущерба и морального 

                                                 
1Молодой украинский ученный, А.В. Бiцай, в своей диссертационной работе  «Организацiйнно-правовi 

засади участi адвоката в медiацii».- Киев, 2016 г., - 261 стр.,  на страницах 4-7  приводит мнение, что 
профессиональную ответственность следует рассматривать в  двух значениях: - в узком смысле, которая  
приравнивается к специальной  дисциплинарной ответственности и, - в широком смысле, где 
профессиональная ответственность это специфический вид юридической ответственности, сочетающий в 
себе элементы дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности. С 
этим положением мы категорически не можем согласиться, так как по своей сути оно содержит 
противоречивые гипотезы. 
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вреда) от дисциплинарной, которая, кстати, тоже может быть применена в совокупности с  
гражданско-правовой. 

Если говорить о дисциплинарной ответственности судебных исполнителей то следует  
указать, что оно имеет довольно существенные отличия от дисциплинарной ответственности 
рабочих и служащих, от дисциплинарной ответственности прокуроров и от дисциплинарной 
ответственности судей.  Классическая дисциплинарная ответственность рабочих и служащих 
регулируется ст. 206-211 Трудового кодекса Республики Молдова (далее – ТК РМ) № 154-XV 
от 28.03.2003 года.1 В свою очередь, дисциплинарная ответственность судебных исполнителей 
регулируется не только законом, но и подзаконным нормативным актом.  Поэтому она не 
является разновидностью классической дисциплинарной ответственности (в том числе, 
специальной дисциплинарной ответственности), а является самостоятельным видом 
юридической ответственности, поскольку между классической дисциплинарной 
ответственности и дисциплинарной ответственностью судебного исполнителя (как в прочем и 
адвоката, нотариуса, медиатора, управляющего несостоятельности) гораздо больше 
отличительных особенностей, чем общих. И различия являются существенными, поскольку 
обусловлены особенностями состава дисциплинарного проступка, особенностями правового 
регулирования, особенностями целей и назначения ответственности, особым видом взысканий 
и др.2 

Так, права  и обязанности судебных исполнителей установлены Исполнительным 
кодексом РМ № 443-XV от 24.12.2004 года (в редакции закона РМ № 143 от 02.07.2010 года), 
и  Законом РМ «О судебных исполнителях» № 113 от 17.03.2010 года. А дисциплинарная 
ответственность судебных исполнителей установлена законом РМ «О судебных 
исполнителях»  и приказом Министерства юстиции РМ № 96 от 20 февраля 2017 года «Об 
утверждении Положения о деятельности дисциплинарной коллегии судебных исполнителей»3. 

Судебный исполнитель может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за 
дисциплинарные нарушения, предусмотренные частью (2) ст. 21 закона РМ «О судебных 
исполнителях», согласно которой считаются дисциплинарным нарушением: a) несоблюдение 
профессиональной тайны; b1) грубое или систематическое нарушение профессиональных 
обязанностей, установленных законом; b2) нарушение порядка и сроков направления актов, 
составленных судебным исполнителем, сторонам исполнительного производства и/или их 
представителям, непредставление возможности ознакомления или снятия копий с материалов 
исполнительного дела; c) совершение деяний, наносящих ущерб чести, профессиональной 
безупречности или добропорядочности;  d) систематическая задержка или грубая небрежность 
в совершении действий, связанных с исполнительным производством; e) нарушение по вине 
судебного исполнителя срока выполнения процессуальных действий или немотивированный 
отказ совершать исполнительные акты; e1) нарушение порядка учета, подготовки и хранения 
архива; f) грубое нарушение Кодекса профессиональной этики; g) несоблюдение решений 
профессиональных органов судебных исполнителей; h) необоснованное отсутствие на 
рабочем месте в течение более двух рабочих дней подряд;  i) установление профессиональной 
непригодности, выраженной и в неподлежащем отмене аннулировании судебной инстанцией 
принудительных исполнений, составляющих 10 % всех исполнительных дел или 
исполнительных актов, составленных по не более чем 20 % исполнительных дел в течение 

                                                 
1 Официальный монитор РМ № 159-182 от 29.07.2003 г. 
2 Смотри: А.В. Бiцай, Указан.сочин. // Цитата по Волошина Людмила. Профессиональная ответственность 
адвоката. В журнале : Legea și Viața, nr.6, iunie 2016, стр. 22. 
3  Смотри: Официальный мониторы РМ № 214-220 от 05.11.2010 г.;  № 2-8 от 06.01.2017 г., и  № 60-66 от 
24.02.2017 г. 
 



쌀ԝ

196 

одного календарного года; j) непредставление материалов, запрошенных Министерством 
юстиции, Национальным союзом судебных исполнителей или Дисциплинарной коллегией для 
осуществления ими предусмотренных законом/уставом полномочий; 

k) создание любого рода препятствий для осуществления полномочий лицами, 
осуществляющими проверку деятельности судебных исполнителей; l) исполнение функций 
судебного исполнителя в период приостановления деятельности или осуществление 
деятельности судебного исполнителя с нарушением законных положений о территориальной 
компетенции. 

Примечательно, что согласно пункту h) указанной нормы дисциплинарным нарушением 
является необоснованное отсутствие на рабочем месте в течение более двух рабочих дней 
подряд. 

Вывод. Считаем, что данная диспозиция несправедлива. Работник предприятия может 
быть уволен работодателем за отсутствие на работе в течение более 4 часов подряд. Судебный 
исполнитель, хоть и является представителем свободной профессии,  но выполняющий 
публичные функции по исполнению судебных решений и других исполнительных 
документов, не должен безнаказанно  отсутствовать на работе в течение более 2 рабочих дней 
подряд. Поэтому исходя из публичного характера его деятельности, пункт h) части (2) ст. 21 
закона РМ № 113 от 17.03.2010 следует изменить, предусмотрев, что дисциплинарным 
нарушением считается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение 
рабочего дня. 

Согласно части (3) ст. 21 Закона, в случае приостановления или прекращения 
деятельности судебного исполнителя он продолжает нести дисциплинарную ответственность 
в отношении предусмотренных частью (1) действий или бездействий, совершенных им в 
период осуществления деятельности судебного исполнителя. 

Предложение. Считаем, что ст. 21 закона РМ «О судебных исполнителях» следует 
дополнить частью (31), согласно которой в случае прекращения деятельности судебного 
исполнителя, к нему может быть применено только такое дисциплинарное взыскание как 
штраф. Ибо, применение к судебному исполнителю, прекратившему свою деятельность, 
других дисциплинарных взысканий в виде предупреждения и других просто бессмысленно. 

Срок давности для привлечения судебного исполнителя к дисциплинарной 
ответственности установлен частью (1) ст. 211 закона РМ № 113 от 17.03.2010, согласно 
которой судебный исполнитель может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в 
течение одного года со дня, когда о совершенном дисциплинарном нарушении стало известно 
или должно было стать известно, но не позднее двух лет со дня совершения нарушения. 

Вывод. Считаем, что срок давности, установленный вышеуказанной нормы  должен 
исчисляться со дня, когда о дисциплинарном нарушении судебного исполнителя стало 
известно или должно было стать известным Дисциплинарной коллегии судебных 
исполнителей. 

Согласно части (2) ст. 211 закона РМ «О судебных исполнителях» в отступление от 
положений части (1), если решением национальной или международной судебной инстанции 
установлено совершение судебным исполнителем дисциплинарного нарушения, 
дисциплинарное взыскание налагается в течение одного года со дня, когда решение 
национальной или международной судебной инстанции вступило в законную силу. А в 
соответствии с частью (3) этой статьи, течение срока давности для привлечения к 
дисциплинарной ответственности судебного исполнителя приостанавливается на период, 
когда судебный исполнитель находится в ежегодном отпуске, медицинском отпуске, отпуске 
по уходу за ребенком или на период уголовного процесса. Течение срока возобновляется 
после прекращения обстоятельств, вызвавших приостановление срока. 
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На основании части (1) ст. 24 закона РМ № 113 от 17.03.2010,  дисциплинарные 
взыскания налагаются в соответствии с тяжестью деяния и являются следующими: a) 
предупреждение, c обязанностью обучения за собственный счет на протяжении от 4 до 8 
академических часов; b) выговор, c обязанностью обучения за собственный счет на 
протяжении от 8 до 24 академических часов; c) штраф;  d) приостановление деятельности 
судебного исполнителя на срок от одного до 6 месяцев; e) аннулирование лицензии.  

Так, судебный исполнитель Б. исполнила решение административной комиссии о 
взыскании с Т. 400 лей штрафа, сняв с его счёта в учреждении банка 400 лей штрафа, 
перечислив эту сумму в бюджет, а также сняла со счёта Т. 680 лей расходов по исполнению. 
Но при этом судебный исполнитель Б. не сняла арест, наложенный ранее на имущество Т. По 
жалобе Т. к судебному исполнителю Б. было применено дисциплинарное взыскание в виде 
приостановления её деятельности на срок 6 месяцев1. 

Согласно части (11) ст. 24 закона РМ «О судебных исполнителях» взыскания, 
предусмотренные пунктами a) и b) части (1),  в части обязанности обучения за собственный 
счет на протяжении от 4 до 8 академических часов подлежат исполнению в срок не более 30 
дней с даты обретения решения Дисциплинарной коллегии окончательного характера. В 
случае неисполнения таковых в указанный срок применяются положения пункта e1) части (1) 
ст. 18., в соответствии с которым деятельность судебного исполнителя приостанавливается, 
однако не более чем на три месяца. 

Согласно части (2) ст. 24 Закона предусмотренный пунктом c) части (1) штраф 
налагается в размере от 30 до 600 условных единиц и вносится на счет Национального союза 
судебных исполнителей. Неуплата штрафа в 30-дневный срок со дня установленного срока 
платежа также влечет приостановление по праву деятельности судебного исполнителя в 
условиях ст. 18 до его выплаты в полном объеме, однако не позднее, чем в течение трех 
месяцев. Окончательное решение Дисциплинарной коллегии является исполнительным 
документом. 

Дисциплинарные взыскания на судебных исполнителей вправе применять только 
Дисциплинарная коллегия судебных исполнителей, порядок создания и деятельности которой 
регулируется ст. 22, 221, 222, 23, 231 закона РМ «О судебных исполнителях» и Положением о 
деятельности Дисциплинарной коллегии судебных исполнителей, утвержденным 
Министерством юстиции РМ № 96 от 20.02.2017 года. 

Согласно части (1) ст. 22 закона РМ «О судебных исполнителях» Дисциплинарная 
коллегия создается при Национальном союзе судебных исполнителей с целью рассмотрения 
случаев привлечения к дисциплинарной ответственности судебных исполнителей. 

Согласно части (2) ст. 22 этого закона  Дисциплинарная коллегия состоит из семи 
членов: трех членов, назначенных Национальным союзом судебных исполнителей, двух 
членов, назначенных Министерством юстиции, одного представителя академической среды в 
области права и одного представителя гражданского общества. Представитель академической 
среды и представитель гражданского общества отбираются на конкурсной основе 
Министерством юстиции совместно с Национальным союзом судебных исполнителей. 
Национальный союз судебных исполнителей и Министерство юстиции назначают в таком же 
порядке замещающих членов для каждого члена Дисциплинарной коллегии. Секретарь 
Дисциплинарной коллегии назначается из числа сотрудников Национального союза судебных 
исполнителей. 

                                                 
1 Смотри: на официальной веб-странице Национального союза судебных исполнителей РМ. Раздел 

Дисциплинарной коллегии. 
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Дисциплинарная процедура привлечения судебного исполнителя к дисциплинарной 
ответственности начинается со  дня обращения заинтересованным лицом в 
Дисциплинарную коллегию судебных исполнителей. 

Согласно части (1) ст. 222 закона РМ «О судебных исполнителях» обращение о 
привлечении к дисциплинарной ответственности судебного исполнителя представляется в 
письменной форме Дисциплинарной коллегии министром юстиции, Советом Национального 
союза судебных исполнителей и лицами, которые ссылаются на нарушение своих прав или 
законных интересов в ходе исполнительного производства, с указанием причин, на которых 
основано обращение. 

Согласно Положения о деятельности Дисциплинарной коллегии судебных исполнителей 
(далее Положения) обращения, адресованные Дисциплинарной коллегии судебных 
исполнителей, регистрируются секретарем в реестре по последовательности их получения 
(пкт.39). А в случае, если обращение, адресованное Дисциплинарной коллегии судебных 
исполнителей, поступает в адрес Министерства юстиции или Национального союза судебных 
исполнителей, оно переадресовывается Дисциплинарной коллегии судебных исполнителей в 
течение 3 рабочих дней (пкт.40). 

Порядок рассмотрения обращений о привлечении к дисциплинарной ответственности 
судебных исполнителей установлен частями (1)-(11) ст. 23, частями (1)-(6) ст. 231 закона РМ 
«О судебных исполнителях» и пунктами 39-67 Положения о деятельности Дисциплинарной 
коллегии судебных исполнителей. 

Так, согласно ст. 23 закона РМ «О судебных исполнителях» не позднее 30 дней с 
момента регистрации обращения о привлечении к дисциплинарной ответственности 
судебного исполнителя назначается дата рассмотрения обращения, о чем сообщается автору 
обращения, судебному исполнителю и членам Дисциплинарной коллегии. В этот же срок 
копия обращения передается судебному исполнителю одним из способов, установленных 
Советом Национального союза судебных исполнителей, или с использованием любого 
средства, подтверждающего его получение. А согласно пунктам 41 и 42 Положения в течение 
15 дней с даты регистрации обращения  о привлечении судебного исполнителя к 
дисциплинарной ответственности копия обращения  и сопроводительные документы 
направляются составу по допустимости, состоящему из 3 членов Коллегии по допустимости и 
судебному исполнителю, задействованному в рассмотрении обращения, по электронной почте 
или по другим средствам связи, которые позволяют подтвердить получение. Далее, согласно 
пункту 43 Положения состав высказывается по поводу допустимости или недопустимости 
обращения в течение не более чем 7 рабочих дней с даты его получения. Обращение 
объявляется недопустимым в следующих случаях: a) не содержит новые факты, элементы, 
соразмерно обращению, которое ранее было объявлено недопустимым или отклонено как 
необоснованное; b) не содержит факты, которые могут квалифицироваться как 
дисциплинарные нарушения, предусмотренные ст.21 Закона; c) не подписано автором; d) не 
подано лицом, право которого якобы нарушено или нет доказательства соответствующего 
полномочия другого лица в связи с этим; e) если относится к несогласию с процессуальным 
актом судебного исполнителя, с тем, что причины несогласия рассмотрены судебной 
инстанцией, которая подтвердила законность акта либо его законность непосредственно 
следует из положений закона; f) рассмотрение причин, приведенных в обращении, относится 
к компетенции судебной инстанции или других органов публичной власти или учреждений; g) 
истек срок привлечения к дисциплинарной ответственности судебного исполнителя. 

Примечательно, что в соответствии с пунктом 47 Положения решения о допустимости 
обращения обжалованию не подлежат. А решения об объявлении недопустимости могут быть 
обжалованы, подав заявление в течение 7 рабочих дней от даты опубликования на веб-
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странице Министерства юстиции и Национального союза судебных исполнителей. Заявление 
рассматривается другим составом по допустимости в течение не более чем 5 рабочих дней и 
разрешаются решением Коллегии, которое не подлежит обжалованию, и которое подписано 
всеми членами Коллегии. 

Согласно пункту 52 Положения рассмотрение дисциплинарных нарушений 
основывается на следующих принципах: a) презумпции невиновности – судебный 
исполнитель считается невиновным; b) гарантирования права на защиту – судебный 
исполнитель имеет право быть заслушанным, высказывать мнение, представлять 
доказательства в свою защиту и пользоваться помощью адвоката или представителя; c) 
ускорения процедуры – Коллегия обязана рассматривать дело без задержек и с соблюдением 
прав участников и условий, предусмотренных действующими положениями; d) постепенности 
и пропорциональности назначенного взыскания – при рассмотрении дисциплинарных 
нарушений обеспечивается правильное соотношение между тяжестью нарушения, 
обстоятельствами его совершения и предложенными дисциплинарными взысканиями, 
подкрепленными предыдущим наложением дисциплинарного взыскания в отношении того же 
судебного исполнителя; e) единичности санкции – за одно дисциплинарное нарушение не 
может быть применено более одного взыскания; f) состязательности – каждая сторона должна 
подкрепить доказательствами приведенные факты, а обращение рассматривается исходя из 
содержащихся в нем требований. 

Согласно пункту 57 Положения в случае, если голосованием членов Коллегии было 
установлено наличие дисциплинарного нарушения, в отношении судебного исполнителя 
назначается одно из дисциплинарных взысканий, предусмотренных частью (1) статьи 24 
Закона, приняв во внимание следующие собирательные элементы:  a) характер и тяжесть 
нарушения; b) обстоятельства, при которых оно было совершено; c) причины и последствия 
нарушения; d) степень виновности судебного исполнителя; e) поведение судебного 
исполнителя; f) влияние деяния на имидж профессии судебного исполнителя. 

На основе части (1) ст. 231 закона РМ «О судебных исполнителях» Дисциплинарная 
коллегия выносит одно из следующих решений: a) об установлении дисциплинарного 
нарушения и наложении дисциплинарного взыскания;  b) об отклонении обращения о 
привлечении к дисциплинарной ответственности судебного исполнителя в случае, если было 
установлено отсутствие оснований для привлечения к дисциплинарной ответственности; c) о 
прекращении дисциплинарного производства в случае, если Дисциплинарная коллегия 
устанавливает, что сроки привлечения к дисциплинарной ответственности, предусмотренные 
ст. 211, истекли. 

Согласно пункту 60 Положения о деятельности Дисциплинарной коллегии судебных 
исполнителей в решении о результатах рассмотрения дисциплинарного нарушения 
указываются: a) состав Коллегии;  b) номер, дата и место принятия решения; c) фамилия и имя 
судебного исполнителя; d) фамилия и имя автора обращения; e) правовые и фактические 
обстоятельства, изложенные в обращении; f) аргументы, приведенные судебным 
исполнителем, заявителем и другими лицами; g) обоснование с четким указанием норм 
закона, на которых основывается решение и их соответствие актам судебного исполнителя; h) 
наложенное дисциплинарное взыскание; i) причины возбуждения дисциплинарной процедуры 
(в зависимости от обстоятельств); j) порядок опротестования решения. 

Процедура обжалования решений о наложении дисциплинарных взысканий установлена 
в части (7) ст. 24 закона РМ № 113 от 17.03.2010, согласно которой решение Дисциплинарной 
коллегии может быть обжаловано как судебным исполнителем, так и автором обращения, без 
необходимости соблюдения предварительной процедуры установленную ст. 14 Закона РМ об 
административном суде, в судебную инстанцию по месту нахождения Национального союза 
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судебных исполнителей, то есть в суд муниципия Кишинэу, в любой его офис (сектор-район) 
в течение 30 дней с даты  ее публикации в мотивированном виде но деперсонализированное 
на официальной веб-странице Министерства юстиции и Национального союза судебных 
исполнителей в разделе, посвященном Дисциплинарной коллегии.  

Учитывая, что согласно ст. 231 Закона мотивированное решение коллегии, а также  
особые мнения, если таковы есть,  составляются в срок не позднее чем в течение 15 рабочих 
дней после публичного оглашения председателем заседания Дисциплинарной коллегии ее 
резолютивной части и публикуются в течение 3-х дней, то ожидаемой даты ее публикации это 
через 15-18 дней после вынесения и  оглашения ее резолютивной части.  

В свою очередь, судебное решение может быть обжаловано только в апелляционном 
порядке в условиях Гражданского процессуального кодекса. Таким образом, решения 
апелляционной инстанции являются окончательными, вступают в законную силу со дня 
вынесения и не подлежат обжалованию в кассационном порядке в Высшей Судебной Палате 
РМ. Фактически часть (7) ст. 24 закона РМ «О судебных исполнителях» предусматривает 
право обжаловать решения суда первой инстанции в кассационном, а не в апелляционном 
порядке, что не противоречит принципам Европейской Конвенции по защите основных прав и 
свобод человека. Однако полагаем, что в части взыскания об аннулирование лицензии, 
которая приравнивается к строгим (тяжким), ибо лишает человека его основной работы 
процедура обжалования должна распространятся и на Высшую Судебную Палату РМ. 
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of law against the forces that are trying to polarize our societies and jeopardize our model of 
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Drepturile fundamentale și valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană au fost supuse 
încercării în 2016. Evoluțiile din statele membre au arătat că respectarea valorilor și a drepturilor 
consacrate în Carta Drepturilor Fundamentale a UE nu ar trebui să fie luată în considerare. 

UE a întâmpinat multiple provocări: consecințele unei sosiri fără precedent a refugiaților la 
frontierele sale externe, dezechilibre economice și o serie de atacuri teroriste. Persoanele lovite de 
multiple crize nu sunt convinse că copiii lor vor fi mai bine decât ei înșiși. Ei se întreabă dacă 
instituțiile sunt în continuare capabile să le protejeze de provocările și amenințările legate de 
migrație, turbulențele financiare și terorismul. În acest context, naționalismul, populismul și 
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intoleranța găsesc un teren fertil pentru a prospera și a promova excluderea și izolaționismul ca 
singura cale de a depăși provocările actuale. 

În contextul creșterii intoleranței, este de asemenea important ca UE să reafirme și să 
promoveze egalitatea drepturilor tuturor. Al treilea colocviu anual privind drepturile fundamentale în 
2017 a fost dedicat promovării drepturilor femeilor și egalității de gen. Aceasta a fost o ocazie de a 
aborda abilitarea economică și politică a femeilor, drepturile femeilor în sfera vieții publice și private 
și lupta împotriva violenței împotriva femeilor în toate formele sale, acestea din urmă fiind și 
subiectul acțiunilor concentrate pe tot parcursul anului.1 

Peisajul global are un impact asupra drepturilor fundamentale în UE. UE trebuie să depună 
eforturi hotărâte pentru a-și apăra valorile comune ale democrației, ale drepturilor fundamentale și 
ale statului de drept împotriva forțelor care încearcă să polarizeze societățile noastre și să pună în 
pericol modelul nostru de deschidere și solidaritate. Instituțiile europene și naționale trebuie să-și 
recapete încrederea oamenilor, demonstrând că sunt capabili să garanteze libertatea, securitatea și 
prosperitatea. Succesul în protejarea și promovarea drepturilor fundamentale ale omului și a valorilor 
comune ale UE vor fi esențiale în acest demers, iar instituțiile UE ar trebui să dea un exemplu. Carta 
este un instrument inestimabil în acest sens și ar trebui să fie utilizat în întregime. 

În 2016, UE a luat mai multe inițiative pentru a conferi drepturi Cartei în beneficiul cetățenilor 
din UE. O serie de măsuri au drept scop asigurarea corectitudinii și a justiției sociale. Comisia a 
angajat, 
de exemplu, într-o consultare publică pentru dezvoltarea unui "pilon al drepturilor sociale"europene.  

Bazându-se pe drepturile sociale prevăzute în Cartă, pilonul va sprijini piețele muncii și 
sistemele de bunăstare care funcționează și vor funcționa corect. Acesta va aborda chestiuni de 
importanță majoră pentru persoane, cum ar fi egalitatea de șanse și accesul pe piața forței de muncă, 
condiții de muncă echitabile și o protecție socială adecvată și durabilă. 

De asemenea, a fost creată o platformă europeană care să consolideze cooperarea în 
combaterea muncii nedeclarate2 și astfel să asigure respectarea dreptului la condiții de muncă corecte 
și echitabi le (articolul 31 din Cartă). 

S-au luat măsuri în 2017 pentru promovarea dreptului la viață familială (articolul 7 din Cartă): 
Bazându-se pe drepturile sociale prevăzute în Cartă, pilonul va sprijini piețele muncii și 

sistemele de bunăstare care funcționează și vor funcționa corect. Acesta va aborda chestiuni de 
importanță majoră pentru persoane, cum ar fi egalitatea de șanse și accesul pe piața forței de muncă, 
condiții de muncă echitabile și o protecție socială adecvată și durabilă. 

De asemenea, a fost creată o platformă europeană care să consolideze cooperarea în 
combaterea muncii nedeclarate  și astfel să asigure respectarea dreptului la condiții de muncă corecte 
și echitabile (articolul 31 din Cartă). 

S-au luat măsuri în 2017 pentru promovarea dreptului la viață familială (articolul 7 din Cartă): 
Comisia a propus noi norme în temeiul Regulamentului Bruxelles IIa care, odată adoptat, va 

îmbunătăți protecția copiilor în răspunderea părintească transfrontalieră privind litigiile legate de 
custodie3; au fost adoptate două noi regulamente pentru a ajuta cuplurile internaționale, fie căsătorie 

                                                 
1 Rezultatele consultării, care au avut loc între martie și decembrie 2017, sunt în curs de revizuire și vor fi incluse în 
propunerea Comisiei privind Pilonul European al Drepturilor Sociale.  
 
2 Decizia (UE) 2016/344 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind instituirea unui 
Platforma europeană de consolidare a cooperării în lupta împotriva muncii nedeclarate, JO L 65, 11.3.2016, p. 12-
20. 
3 Propunere de regulament al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în 
materie matrimonială și în materia răspunderii părintești și privind răpirea internațională a copiilor (reformare), 
COM / 2016/0411 final, 30.06.2016 
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sau căsătorie parteneriat înregistrat, să-și administreze zilnic proprietatea și să-l împartă în caz de 
divorț sau unul dintre ei să moară1. 
  Dreptul la un proces echitabil (articolele 47 și 48 din Cartă) a avut un efect concret prin 
adoptarea unui set de directive: privind prezumția de nevinovăție și dreptul de a fi prezenți la proces2; 
privind asistența juridică3 și garanțiile procedurale pentru copii4. Acestea din urmă și noile norme de 
la Bruxelles IIa vor avea, de asemenea, un impact pozitiv asupra drepturilor copilului (articolul 24 
din Cartă). Comisia a lansat o platformă on-line de soluționare a litigiilor5, care ajută consumatorii 
să-și rezolve disputele cu comercianții din UE cu privire la achizițiile online în afara instanței, în 
mod ieftin, simplu, rapid și în orice UE, consolidând astfel protecția consumatorilor (articolul 38 din 
Cartă). 

Un alt domeniu cheie de concentrare în 2016 a fost protecția datelor cu caracter personal 
(articolul 8 din Cartă). Adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR)6 și a 
Directivei privind protecția datelor pentru autoritățile de poliție și justiție penală7 a reprezentat un 
mare pas înainte în această privință. 

GDPR întărește și modernizează regulile existente: oamenii vor avea un acces mai ușor la 
propriile date personale, dreptul la portabilitatea datelor, un "drept de uitat" clarificat și anumite 
drepturi aplicabile în cazul încălcării datelor cu caracter personal. De asemenea, GDPR obligă 
companiile și organizațiile să notifice rapid autorității naționale de supraveghere încălcări grave ale 
datelor, astfel încât utilizatorii să poată lua măsurile adecvate. În plus, GDPR, ca instrument juridic 
unic al UE, stabilește un set unic de norme, astfel încât indivizii să aibă aceeași protecție, indiferent 
unde se află în UE. 

Directiva (UE) 2016/680 urmărește să stabilească un schimb eficient de informații între 
autoritățile naționale de aplicare a legii și să se asigure că datele victimelor, martorilor și suspecților 
de infracțiuni sunt protejate în mod corespunzător în contextul unei anchete penale sau al unei acțiuni 
de aplicare a legii. Toate procesele de aplicare a legii în UE vor trebui să respecte principiile 
necesității, proporționalității și legalității și să ofere garanții adecvate pentru indivizi. 

                                                 
1
 Regulamentul (UE) 2016/1103 al Consiliului din 24 iunie 2016 de punere în aplicare a unei cooperări consolidate 

în domeniul jurisdicției, al dreptului aplicabil și al recunoașterii și executării deciziilor în materie de proprietate 
matrimonială regimuri, JO L 183, 8.7.2016, p. 1-29; Regulamentul (UE) 2016/1104 din 24 iunie 2016 de punere în 
aplicare cooperarea consolidată în domeniul jurisdicției, al dreptului aplicabil și al recunoașterii și executării 
deciziilor în materia consecințelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate, JO L 183, 8.7.2016, p. 1. 30-56.  
2
 Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea 

anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a participa la proces în cadrul procedurilor penale, 
JO L 65, 11.3 .2016, p. 1-11 
3 Directiva (UE) 2016/1919 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistența 
juridică pentru suspecți și persoane acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele solicitate în 
procedurile mandatului european de arestare, JO L 297, 4.11.2016, p. 1-8. 
4
 Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanțiile procedurale 

aplicabile copiilor bănuit sau învinuit în cadrul procedurilor penale, JO L 132, 21.5.2016, p. 1. 1- 20. 
5
 Disponibil la: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

6 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor), JO L 119, 4.5.2016, p. 1. 1-88. 10 
Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul 
prevenirea, investigarea, descoperirea sau urmărirea penală a infracțiunilor sau executarea infracțiunilor pedepse și 
libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977 / JAI a Consiliului, JO L 119, 4.5.2016, p. 1. 
89-131. 11.Acid între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind protecția informațiilor cu caracter 
personal referitoare la prevenirea, investigarea, depistarea și urmărirea penală a infracțiunilor; 
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/dp-umbrella-agreement_en.pdf. 
7 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind o reformă a Strategiei de la Lisabona 
Sistemul european comun de azil și îmbunătățirea căilor legale pentru Europa, COM (2016) 197 final, 6.4.2016. 
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De-a lungul acestei protecții consolidate în cadrul UE, Comisia a asigurat, de asemenea, o 
protecție adecvată a datelor în afara UE. În iulie 2016, a adoptat decizia de adecvare a protecției în 
siguranță a UE-SUA, care asigură fluxul liber de date cu caracter personal în scopuri comerciale între 
UE și companiile din S.U.A., certificate în conformitate cu protecția privată, asigurând în același 
timp dreptul fundamental la protecția datelor. 

O altă piatră de hotar a fost încheierea în decembrie a Acordului-umbrelă1 între UE și SUA, 
care prevede un nivel ridicat de protecție a datelor pentru orice transfer de date cu caracter personal 
între UE și Statele Unite în contextul cooperării polițienești sau judiciare în materie penală. 

În vremuri tulburi, adesea cele mai vulnerabile sunt cele mai afectate. Abordarea situației 
migrației, asigurând în special protecția dreptului la azil (articolul 18 din Cartă)  
și respectarea principiului nereturnării (articolul 19 din Cartă) a reprezentat un alt domeniu major de 
interes pentru UE în 2016. În urma comunicării sale privind o reformă a sistemului european comun 
de azil (SECA)2 în aprilie 2016, Comisia propuneri de modificare a normelor existente care vizează:  

 1. instituirea unui sistem mai echitabil și mai durabil de alocare a solicitanților de azil între 
statele membre (propunere de reformare a Regulamentului Dublin)3  și asigurarea punerii sale 
efective în aplicare (propunere de reformare a Regulamentului Eurodac)4;  

2. o mai mare armonizare a procedurilor de azil și a standardelor internaționale de protecție 
pentru a asigura niveluri ridicate de protecție și primire și garanții adecvate pentru solicitanții de azil 
în întreaga UE și pentru a reduce mișcările secundare neregulamentare (propunerea de regulament 
privind procedurile de azil15, Directiva privind condițiile);  

3. facilitarea unei abordări comune a sosirii în condiții de siguranță și legală în UE a 
persoanelor care au nevoie de protecție internațională, în solidaritate cu țările care găzduiesc un 
număr mare de persoane strămutate (propunere de regulament de instituire a cadrului Uniunii de 
reinstalare);  

4. transformarea Biroului European de Sprijin pentru Azil într-o agenție europeană cu drepturi 
depline, cu un mandat consolidat pentru a aborda orice deficiențe structurale ale sistemului de azil al 
UE (propunere de regulament privind Agenția Uniunii Europene pentru azil). Promovarea și 
protecția drepturilor copilului (articolul 24 din Cartă) au stat la baza acestei acțiuni legislative. 

O atenție deosebită a fost acordată copiilor neînsoțiți în domenii-cheie, cum ar fi evaluarea 
interesului superior al copilului, dreptul copilului de a fi ascultat în procedurile de azil și asigurarea 
condițiilor adecvate de primire și a tutelei efective.20 Abordarea cuprinzătoare a Comisiei pentru 
protecția tuturor copiilor în domeniul migrației a fost accentul celui de - al 10 - lea Forum European 
Anual asupra drepturile copilului în noiembrie. În decembrie 2016, Comisia a propus Schengen 

                                                 
1 O prezentare generală a dispozițiilor modificate și propuse privind protecția copilului din propunerile legislative 
menționate mai sus poate fi găsită la adresa: http://ec.europa.eu/justice/fundamental- 
drepturile / files / rights_child / ceas_provision_on_children_table_updated.pdf. 
2 http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=34456. Această activitate a fost urmată de adoptarea 
Comunicării privind protecția copiilor în domeniul migrației la 12 aprilie 2017 (COM (2017) 211final) 
3
 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4402_en.htm.  

4 Un sondaj realizat de FRA în 2013 a arătat că, în țări precum Ungaria, Franța și Belgia, până la 48% dintre 
respondenți au considerat că au emigrat deoarece nu se mai simt în siguranță în calitate de evrei 
http://fra.europa.eu/en/publication/ 2013 / discriminare și-ură-crimă-contra-evreilor-ue-membru-precizează într- 
experiențele și confortabile. Moscheele au început să beneficieze de protecție polițienească în mai multe state 
membre, în timp ce o creștere abruptă incidentele anti-musulmane au fost raportate de organizațiile societății civile 
în 2014 și 2015 în țări precum Franța, Marea Britanie, Suedia și Belgia, inclusiv atacurile violente asupra femeilor 
musulmane purtând veste. Atacurile și incidentele de ură care vizează solicitanții de azil și migranții sunt în creștere, 
la fel ca și atacurile și încercările de incendiere împotriva adăposturilor refugiate. În urma referendumului din iunie 
2016 din Marea Britanie, a fost observat un val de ură care vizează persoane și grupuri pe motive de origine 
națională sau etnică, în timp ce organizațiile societății civile raportează o ostilitate crescândă împotriva romilor și a 
persoanelor de origine africană într-un număr de state membre. În 2017, FRA va publica studiul MIDIS2 al UE, care 
va permite compararea tendințelor din experiențele diverselor grupuri minoritare. 
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sistemul informațional să fie consolidat, ceea ce va îmbunătăți capacitatea ofițerilor de poliție și a 
polițiștilor de frontieră de a găsi copii dispăruți, inclusiv în contextul migrației. 

Climatul actual a condus la o creștere a rasismului și a intoleranței împotriva minorităților 
etnice, religioase și a altor minorități din Europa. Aceasta afectează multe drepturi fundamentale ale 
Cartei, inclusiv dreptul la nediscriminare (articolul 21), dreptul la demnitate 1), dreptul la integritate 
al persoanei (articolul 3) și dreptul la viață (articolul 2) 

Comisia a oferit o platformă pentru statele membre, societatea civilă, agențiile UE și 
organizațiile internaționale pentru a lucra la îmbunătățirea răspunsurilor la infracțiunile de ură și la 
discursurile de ură. Accentul a fost pus pe înregistrarea și colectarea datelor privind incidentele 
legate de infracțiunile motivate de ură în toate statele membre;consolidarea sprijinului acordat 
victimelor; și combaterea discursului de ură ilegală on-line. 

În cadrul acestui sprijin politic, Comisia a continuat, de asemenea, dialogurile bilaterale cu 
statele membre privind lacune majore în transpunerea legislației UE1. Un număr a modificat, prin 
urmare, legile lor penale. 

Pentru a împiedica răspândirea discursului de ură on-line și pentru a împuternici noii actori 
media, Comisia a ajuns la un acord cu Facebook, Twitter, YouTube și Microsoft la 31 mai privind un 
cod de conduită privind combaterea interzicerii ilegale a discursurilor de ură2. Companiile s-au 
angajat, printre altele:revizuirea în mai puțin de 24 de ore a majorității notificărilor valide primite de 
la cetățeni și societatea civilă pentru înlăturarea conținutului ilegal incitând public violența și ura; și 
le și în lumina legilor penale naționale care transpun legislația UE.. 

Comisia monitorizează îndeaproape progresul în ceea ce privește cooperarea cu societatea 
civilă, statele membre și UECompaniile IT și au prezentat rezultatele inițiale în decembrie. 

Promovarea cunoștințelor mediatice, a gândirii critice și a narațiunilor echilibrate la nivel local 
reprezintă acțiuni-cheie pe care UE le sprijină în combaterea intoleranței și online, alături de educație 
(a se vedea secțiunea). 

Instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii trebuie să respecte Carta în toate acțiunile lor; 
orice caz de nerespectare poate fi adus în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Comisia 
depune mult efort pentru integrarea drepturilor fundamentale, adică pentru a asigura respectarea pe 
deplin a acestora în toate propunerile legislative și politice. 
Noua directivă privind combaterea terorismului, asupra căreia Parlamentul European și Consiliul au 
ajuns la un acord în decembrie 2016,  este un bun exemplu al acestei abordări integrate. 

Aceasta include o clauză explicită - în primul rând pentru natura sa - privind drepturile 
fundamentale, în timp ce în procesul de redactare și negociere au fost luate în considerare mai multe 
aspecte legate de drepturile fundamentale, inclusiv necesitatea și proporționalitatea interferențelor cu 
dreptul la liberă circulație, protecția datelor și libertatea de exprimare (Articolele 45, 8 și 11 din 
cartă). Au fost luate în considerare și principiile legalității și proporționalității infracțiunilor și 
sancțiunilor (articolul 49 din Cartă) și drepturile victimelor, inclusiv dreptul la o cale de atac efectivă 
(articolul 47 din Cartă). Evaluarea ex post a directivei va acoperi, de asemenea, impactul acesteia 
asupra drepturilor și libertăților fundamentale. 

O propunere de actualizare a Regulamentului UE privind controlul exporturilor pentru articole 
sensibile (cu dublă utilizare) a fost adoptată de Comisie în 2016. Regulamentul prevede un cadru 
solid pentru controlul exporturilor tehnologiei informatice de supraveghere în cazul în care există 

                                                 
1 Grupul la nivel înalt al UE pentru combaterea rasismului, a xenofobiei și a altor forme de intoleranță; vedea: 
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=51025. 25 Decizia-cadru 2008/913 / JAI a Consiliului 
din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul 
dreptului penal. 
2
 Disponibil la: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/hate_speech_code_of_conduct_en.pdf. 
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riscul utilizării necorespunzătoare a acestuia pentru a comite încălcări grave ale drepturilor omului 
sau ale dreptului internațional umanitar. În plus, pe baza unei propuneri a Comisiei, normele UE care 
interzic exporturile și importurile de bunuri care ar putea fi utilizate pentru pedeapsa capitală sau 
tortura în alte țări au fost consolidate prin adoptarea, în noiembrie, a unui 
modificarea Regulamentului anti-tortură. 

Integrarea include și alte domenii, cum ar fi utilizarea fondurilor UE. În 2016, Comisia a 
adoptat orientări privind asigurarea respectării Cartei atunci când statele membre pun în aplicare 
Fondurile Structurale și de Investiții Europene.  

În ceea ce privește migrația, în contextul anchetei comune a Ombudsmanului European privind 
o evaluare a impactului asupra drepturilor omului a declarației UE-Turcia din 18 martie 2016, 
Comisia a declarat că va continua să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a declarației, 
inclusiv privește respectul pentru drepturile omului, atât în UE, cât și în Turcia.1 
 Aderarea UE la Convenția Europeană a Drepturilor Omului rămâne o prioritate pentru Comisie, nu 
în ultimul rând având în vedere obligația legală pe care o are în temeiul tratatului. Aderarea va 
consolida valorile noastre comune, va îmbunătăți eficiența legislației UE și va spori coerența 
protecției drepturilor fundamentale în UE. Cu toate acestea, avizul CJUE din decembrie 2014 
(declararea proiectului de aderare din 2013 incompatibil cu tratatele) a ridicat o serie de întrebări 
semnificative și complexe care necesită renegocierea proiectului cu privire la o serie de aspecte.  
Comisia, în calitate de negociator UE, explorează soluții pentru abordarea diferitelor chestiuni 
ridicate de Curte în cadrul grupului de lucru competent al Consiliului. 
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Summary:The main goal of this paper work is to present how to properly adapt and further 

exploit a various range of audio-visual resources, which will correspond to the coherent demands of 
medical learners, as well as to the European Framework of teaching English as a second language. 
The purpose is to introduce you to a variety of techniques some of which will be new; some of them 
are already widely implemented within the classes and are related to professional  demands, special 
skills, knowledge, and experience. Studying via audio-visuals is highly motivated for medical 
students and promotes further self-learning within their professional settings in future due to 
authenticity. Authentic materials are an indispensable tool of teaching English nowadays, which 
facilitate not only communicative but also intercultural competence by means of discovering medical 
news and exploring native professional communication. 
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Introduction 

“Globalization is not the only thing influencing events in the world today, but to extent that there is a 
North Star and a worldwide shaping force, it is this system.”(Tomas Friedman)  

It is of major importance in nowadays the use and implementation of modern languages due to 
globalization and the rapid growth of specialized communication. Having good English 
communication skills does imply not only the knowledge of the professional language but also it can 
facilitate mutual understanding and cooperation within the global world. Along with the changes that 
occur on an international level, regarding extended communication and collaborations there is a 
tendency of developing the so-called language for specialists, which differs from everyday language 
in the specification of terminology and content. 

In the context of the achievements of educational reforms, there is a recommended tendency of 
implementing teaching foreign languages as significant criteria for developing professional skills in 
students. Thus, teaching specialized vocabulary in English to the students get a priority status in their 
training. 
In the international attempt “to activate" appropriate strategies for ESP learning, there is a great 
emphasis upon the authenticity in teaching practice1 ,since the world language community shifts 
towards integrating both traditional and new up-to-date  resources that will help students cope with 
target /social situations and task demands.2 

Nowadays, the abundance of modern methods and techniques is unlimited, taking into 
consideration the development of modern technologies, new approaches and strategies of teaching a 
foreign language.3 

The pedagogical strategies should include new perspectives on the advantages of innovative 
resources and techniques, especially at the university level.  Classes should incorporate all types of 
multimedia facilitations in order to bring the real world into the classroom4. Being authentic and up-
to –date is undoubtedly crucial for ESP, because of the rapid and continuous world change. Classes 
should provide opportunities and strategies for applying multimedia input (e.g., videos, web-sites, 
visual techniques such as motions charts and animations, e-learning interfaces, etc.), in order to be 
effectively exploited and achieve positive results. 

Use of teaching audiovisual aids in medical education technology is an active area of 
educational research. Lectures can be supplemented with the use of mixed audiovisual aids for better 
illustrations, clarity and learning.5 

                                                 
1 Cazac V., Effective use of authentic materials within EFL classes , 2015 META Conference Brochure , Chisinau 
25 April,2015, 60 p., ISBN 978-9975-56-252-2 
2 Chou E., 4 Creative Ways to Use Authentic Materials for Teaching English 
http://www.fluentu.com/english/educator/blog/authentic-materials-for-teaching-english/  [accessed on March 18, 
2017] 
3 Wael Abdulrahman Almurashi,  The effective use of youtube videos for teaching English language in classrooms 
as supplementary material , International Journal of English Language and Linguistics Research, Vol.4, No.3, pp.32-
47, April 2016 http://www.eajournals.org/wp-content/uploads/The-Effective-Use-of-Youtube-Videos-for-Teaching-
English-Language-in-Classrooms-as-Supplementary-Material-at-Taibah-University-in-Alula.pdf   [accessed on 
April 20] 
4 Chamberlain D.,  ESP in the Classroom:Practice and Evaluation 
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/F044%20ELT-
36%20ESP%20in%20the%20Classroom%20-%20Practice%20and%20Evaluation_v3.pdf  [Accessed on April  19, 
2018] 
5 Mukut Roy, Nirmalya Saha,  Medical students and the use of mixed audio - visual aids in lecture classes 
http://www.iosrjournals.org/iosr-jdms/papers/Vol14-issue12/Version-5/L0141256870.pdf [Accessed on April  19, 
2018] 
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The students’ learning depends on three forms of sensory modalities, that is, visual, aural, and 
kinesthetic collectively known as VAK. In view of this, the teacher should adapt the teaching style 
that fits with each student’s learning style.  

The visualization of the technique motivates and arouses interest, and facilitates the 
understanding and memorizing [2:9] 
Generally, people can remember: 

- 10% of what I read, 
- 20% of what I hear, 
- 30% of what they see, 
- 50% of what I hear and see. 
Studies show that our mind retains concepts and information based on images more and faster 

than those obtained simply by reading the text.1 
The main benefits of using audiovisuals are obvious: 

− They have a positive effect on learner motivation. 

− They provide authentic cultural information. 

− They provide exposure to real language. 

− They relate more closely to learners’ needs. 

− They support a more creative approach to teaching. (Philips and Shettlesworth 1978; Clarke 
1989; Peacock 1997, cited in Richards, 2001). 

Authentic materials will no-doubt make students develop cultural awareness thus they are used 
to teach and facilitate not only communicative but intercultural competence, as well.[3:28] 
The choice for authentic audio-visual materials may include: 

Listening /Watching authentic materials: TV shows, radio, cartoons, songs, professionally 
audio-taped short stories and novels, TV commercials, and talk shows, medical news broadcasts, 
documentaries, movies, phone messages, etc. 

Visual support (printed): photographs, pictures, art works, diagrams, schedules, charts , maps, 
signs with symbols, postcards, picture books, paintings, drawings, slides from trips, postcard 
pictures, brochures, flyers etc. 

Practical approach to exploiting audiovisual materials within medical classes 
Audiovisuals should not only be presented during the courses, but also used in a proper way, in order 
to develop new content-related communication and comprehension skills. The most challenging part 
is how to properly exploit them at fullest by implementing both authentic and stimulating tasks to 
promote further communication. First and fore most audiovisuals should prior be aimed at 
developing communication skills, which is actually the final goal of any ESP course design.  

1. TED-Ed Lessons worth sharing. TED-Ed is an educational web resource, full with video 
lessons and authentic materials especially meant for students and teachers. TED-Ed can provide 
enormous creative ideas on how to bring real native language into your ESL lessons. 
Step1- Choose an interesting topic, which will be relevant to your students.  
Step2- Watch the Video ( For instance:” How sugar affects the brain - Nicole Avena)(This step may 
also include pre-watching discussions and questions) 
Step 3-Take a short quiz to consolidate the topic and clear up new vocabulary. 

                                                 
1 Wael Abdulrahman Almurashi,  The effective use of youtube videos for teaching English language in classrooms 
as supplementary material , International Journal of English Language and Linguistics Research, Vol.4, No.3, pp.32-
47, April 2016 http://www.eajournals.org/wp-content/uploads/The-Effective-Use-of-Youtube-Videos-for-Teaching-
English-Language-in-Classrooms-as-Supplementary-Material-at-Taibah-University-in-Alula.pdf   [accessed on 
April 20] 
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Step 4-Generate discussions. Students may either discuss their opinions on a given issue or submit 
their responses online along with other native speakers ‘comments. 

2. YouTube videos 
YouTube is indeed the most helpful source of interesting and diverse medical topics which provides 
not only specialized content and new vocabulary but also it may foster further discussions, debates 
and various opinions. YouTube could be a good teaching material to 
incorporate English and Medicine altogether and can also help with understanding the new 
professional language. Adapting and exploiting authentic materials can be sometimes a time 
consuming affair, however it may encourage learning, increase   motivation and bring positive 
attitudes towards the teaching process. Teachers usually decide how to use and exploit the You Tube 
videos in order to teach the main topics and assist learners to complete the syllabus accurately and 
quickly. The goal is to make students more active and independent, as well as develop 
communication between students. Video-related activities are commonly divided into Pre-viewing, 
While-Viewing and Post-viewing activities. In order to help students learn more effectively and 
efficiently, the following types of activities might be used : 

− Cloze-ups and open / close type questions based on script or on teacher's notes. 

− True False. 

− Multiple Choice Questions. 

− Explain the messages / situations / actions described in video or movie sequences. 

− Comparison and contrast activities. 

− Active descriptions of characters / scenes. 

− Taking an interview from a video character 

− Role-playing games 

− Role-playing scenes 

− Written assignment in the form of an essay, a review, a narrative or a letter. 

− Learning logs to exercise self-reflection skills. 

− Written assessment of the material used. 

− Reading assignment related to the theme in question. 

− Memory empowerment activities like descriptions of previously seen scenes or association 
of scenes and characters to student’s own experience from real life. 

− Web search related to the theme on focus. 

− Familiarization with interactive digital tools and software that could be used to transform 
the script into a digital story or a vocabulary exercise into a flashcard or quiz game. 

− Written assignment in the form of an essay, a review, a narrative or a letter. 

− Learning log to exercise self-reflection skills. 

− Written assessment of the material used. 

− Reading assignment related to the theme in question. 

− Memory empowerment activities like descriptions of scenes previously seen or association of 
scenes and characters to own experience from real life. 

− Web search related to the theme on focus. 

− Familiarization with interactive digital tools and software that could be used to transform the 
script into a digital story or a vocabulary exercise into a flashcard or quiz game. 

3. Pass the Pointer – Place a complex, intricate, or detailed image on the screen or blackboard 
and ask volunteers to borrow temporarily the laser pointer to identify key features or ask questions 
about items they do not understand. Pictures can be enormously effective in helping students learn 
and generate discussions. Students can look at pictures or a part of it in order to predict what the 
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topic of the lesson or the activity will be about. There are unlimited available pictures, images, 
cartoons, commercials on the web. One way to exploit authentic visual materials would be to visit 
photo blogs and read the descriptions you will find there. Students might join a photo sharing site and 
share their own pictures and access other people's pictures and enter into discussions with people all 
round the world. Students may both practice real native speaking and develop intercultural awareness 
by means of getting to know people. One example of authentic visual material I used within my 
classes was "The Fastfood Supper" by Jacob Thompson.[3:30] 

 
"The Fastfood Supper" by Jacob Thompson 
 
 After watching the shortened version of “SUPER SIZE ME” movie on youtube.com, I showed this 
image to my group and asked:  "What famous painting is the artist trying to remind us of? What does 
that add to the message of this picture?[8]. Students discussed in groups about the risks of eating fast 
foods and further bad consequences. Pictures can be enormously effective in helping students learn 
and generate discussions. Students can look at pictures or a part of it in order to predict what the 
topic of the lesson or the activity will be about.  

4. Student Videos. Student projects, presentations, or speeches can take the form of 
video instead of PowerPoint, and uploaded for the whole  class to see. While preparing for their 
presentations, students have to write scripts and this probably most challenging for non-native 
learners. As for example they might perform a scenario of medical interviewing (a dialogue  between 
patient and doctor), giving bad news, hospital admission protocol, explaining pathways of 
administering drugs to a patient, taking care of elderly patients, taking blood pressure dialogue, 
reporting medical breakthroughs, etc . Students can evaluate their own performances afterwards.  

5. TV Commercials. Using TV commercials in the ESL classroom brings a number of 
benefits to improve students ‘communicative competence. First of all, TV commercials are short (30-
50 seconds),catchy and entertaining. Another great blessing is that commercials contain authentic 
content (Smith & Rawley,1997); they are written for native speakers and spoken in authentic English 
. In groups, students create a 30-second TV commercial for the subject currently being discussed in 
class(for ex. any kind of a new revolutionary cures, Nano devices in medicine, commercial prospects 
for any cosmetic product). It is always fun among learners and gives a possibility to teach not only 
language, but also culture and critical thinking.  
Variations: ask them to act out their own commercials by recording their own videos. 

Conclusions: Using audio-video materials within medical classes have proved to be not only  
highly effective  but also help bring “real world” into the classroom and considerably enliven the 
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teaching leaning process.  Audiovisuals are a great ways to engage all level students, encourage their 
learning, increase   motivation and bring positive attitudes towards the teaching process, since they 
respond directly to the learners ‘needs. Therefore, authentic video materials are indeed a valuable 
part of the teacher's portfolio, and can do some things that other materials are not capable of. 
However, videos should be carefully selected and used in appropriate doses, whereas their 
exploitation should be thoroughly considered. 
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Summary: In this study we propose a detailed analysis of the structure of juvenile delinquency 

has its peculiarities. At present, under the influence of the social crisis, the distinct material 
differentiation, the contradictions between the increased demands and the possibility of satisfying 
their juvenile delinquency are characterized by the increase of the weight of the material crimes and 
at the same time by acts of violence more frequently committed in the group. Minor groups commit 
robberies, theft, acts of hooliganism. Contemporary society is more and more concerned about the 
issue of delinquency, justice in general, and juvenile justice in particular. Despite numerous efforts 
to reduce or control the phenomenon of crime, it has grown in recent decades. 

Key words: minor, offense, juvenile delinquency, education, delinquent behavior, social 
deviance. 

 
Actualmente, varietatea încercărilor de portretizare şi clasificare a delincvenţilor minori 

prezintă o importanţă nu doar din punct de vedere teoretic ci și practic.  
Analiza subtanțială a aspectului teoretic, derivă din elaborarea unor metode explicative ce 

vizează nemijlocit modalitatea de structurare a personalităţii delincvenților minori cât şi eventuala 
evoluţie a acestora în timp.  

Nu mai puțin important este și aspectul practic, deoarece acesta ajută la organizarea unor 
acţiuni de asistenţă psihosocială individualizată a minorilor. 

Astfel, cu ajutorul acestora se preconizează determinarea existenţei unor grupuri de persoane, a 
unor categorii de infractori, iar persoanele care alcătuiesc un asemenea grup prezintă per ansamblu o 
serie de trăsături asemănătoare.  

Deși, analizate într-o formă unitară delincvenții juvenili, cu un anumit tip de trăsături, 
formează un model care-i reprezintă în societate. 

În doctrină sa afirmat că, analiza detaliată a profilului delincventului minor permite, în primul 
rând, asistenţilor sociali şi psihologilor organizarea unui program diferenţiat şi individualizat de 
recuperare şi reinserţie socială a acestora.  

Totodată, cunoaşterea acestui profil este profitabilă organelor de justiţie în finalizarea 
intenţiilor de stabilire a adevărului şi de soluţionare legală a cauzelor.  

La fel, plecându-se de la „riscul” social pe care îl prezintă structurile comportamentale ale 
delincvenţilor minori, se pot organiza acţiuni de natură preventivă prin reducerea posibilităţilor de 
recidivă, atât prin crearea, ca urmare a factorului educativ, a mecanisme criminoinhibitive (în limita 
posibilităţilor), cât şi ca urmare a unor acţiuni de informare a eventualelor victime pentru a evita 
favorizarea unor situaţii victimizante.1  

                                                 
1 Canțer N., Proiecţii teoretice şi praxiologice vizând profilul psihosocial al delincvenţilor minori, în materialele 
conferinței cu genericul ,,Asistenţa socială şi justiţia juvenilă: modalităţi de integrare şi cooperare, Chișinău, 2005, 
p.34. 
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Mai mult, în această lumină, formarea tipului delincvent este un concept, o idee, o schemă, 
reprezentîndu-i pe toţi acei care au asemenea trăsături şi care fac parte dint-o asemenea grupă sau 
categorie.  În dependenţă de gradul de generalizare, putem diferenţia trei niveluri ale încercărilor de 
profilare a delincvenţilor minori: 1 

1. Profilul general al delincvenţilor minori (este realizat în cadrul studiilor din domeniul 
psihologiei  
devianţei).  

2. Caracteristica minorilor delincvenţi în dependenţă de crima comisă (aplicată în cadrul 
psihologiei  
judiciare).  

3. Particularităţile individual-sociale ale minorului delincvent care sunt elaborate de 
consilierul de  
probaţiune conform articolului 475 Cod de Procedură Penală RM.  

Referatul de evaluare psihosocială se elaborează pentru a prezenta situaţia concretă şi obiectivă 
vis-à-vis de minorul bănuit. La elaborarea caracteristicii minorilor delincvenţi se va ţine cont de 
următorii indicatori definitorii:  

− social-demografici (sex, vârstă, studii, statut social, specialitate, roluri sociale, origine);  

− psihofiziologici (tipul de sistem nervos, echilibru, dereglări psihice, nivelul dezvoltării 
fizice);  

− social-psihologici (intelect, voinţă, caracteristica sferei emoţional-volitive, specificul 
dezvoltării proceselor psihice cognitive şi al relaţiilor sociale).  

În acelaşi context vom menţiona cele trei ipostaze temporale în caracterizarea delincvenţilor 
minori:  

− Trecutul (factorii care au condus la elaborarea unei conduite delincvente la minori); 

− Prezentul (specificul manifestării comportamentului delincvent); 

− Viitorul (elaborarea posibilităţilor de diagnoză a recidivei şi a periculozităţii sociale  

− a minorilor). 
Concluzionăm că delincvenţa juvenilă este un fenomen urban ce apare în urma dorinţei 

adolescenţilor de a se elibera de influenţele părinţilor. Cea mai mare parte a delincvenţilor minori o 
constituie cei de 16-17 ani. 

Această vârstă este cea mai criminogenă. De cele mai multe ori, faţă de aceşti minori, 
consideraţi în şcoală „copii dificili” au fost deja administrate alte metode, neprivative, însă acestea nu 
au atins rezultatele scontate.  

J.S.Peters a stabilit, în urma cercetărilor, caracteristicile specifice minorilor ce au venit în 
conflict cu normele legal-morale:2 

− au atitudini necorespunzătoare faţă de legi;  

− au atitudini neadecvate faţă de sine şi alte persoane;  

− delincvenţii minori sunt consideraţi indivizi cu un surplus de experienţe neplăcute, care simt 
că trăiesc într-o lume neconfortabilă, ameninţătoare; 

− nu au nici un statut social, deci nu au ce apăra şi nici nu au ce pierde;  

− în viziunea lor, toţi oamenii sunt asemănători şi nu apreciază opinia lor, deoarece au avut 
prea multe contacte neplăcute cu ei;  

− nu faci eforturi pentru a se conforma normelor sociale;  

− stabilesc cu greu contacte sociale;  

                                                 
1 Strulea M., Delincvența Juvenilă, Editura CEP USM, Chișinău, 2008, p.114. 
2 Ibidem, p.115. 
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− blochează orice contact care are ca scop reeducarea lor.  
Indicatorii psihofiziologici au fost elaboraţi în baza cercetărilor psihologice concrete realizare 

asupra delincvenţilor minori. La delincvenţii minori putem evidenţia: o dezarmonie între dezvoltarea 
sociomorală şi cea fizică, fiind însoţită de un înalt nivel al excitabilităţii care predomină asupra 
inhibiţiei; dezechilibrul comportamental şi emoţional. Aceste particularităţi sunt determinate în cea 
mai mare parte de tipul de sistem nervos, care deseori poate duce şi la încălcări de disciplină. Tipul 
de sistem nervos al acestora se deosebeşte de cel al nondelincvenţilor şi se caracterizează printr-un 
nivel înalt al sensibilităţii, care în caz de surmenaj poate duce la dereglări funcţionale.  

În legătură cu disproporţiile cantitative şi calitative între maturizarea sexuală şi cea socială 
delincvenţilor minori le vine greu să-şi controleze instinctele sexuale ce apar la această vârstă. În 
perioada adolescentină are loc un „bum hormonal” ce se manifestă prin creşterea nivelului 
testesteronului care contribuie la manifestarea agresivităţii, activismului şi impulsivităţii. Minorii 
delincvenţi se deosebesc de semenii lor nondevianţi printr-o combinaţie a accentuărilor de caracter. 
Sunt activi, mobili, dar rar duc lucrul până la sfârşit.  

Absolut la toţi delincvenţii minori sunt înregistrate nu mai puţin de trei accentuări de caracter. 
Cele mai frecvente sunt: 1 

− accentuarea schizoidă – combinarea sensibilităţii înalte cu indiferenţă emoţională (duce la 
comiterea infracţiunilor grave);  

− accentuarea epileptoidă – predispune către alcoolizare timpurie;  

− accentuarea isteroidă – se manifestă prin comportament demonstrativ (ca forma extremă – 
suicidul);  

− accentuarea senzitivă – duce la apariţia neurozei obsesivo-fobice;  

− accentuarea emoţional-labilă – duce la apariţia stărilor depresive;  

− psihopatiile – duc la infantilism social, incapabilitate de a rezolva problemele proprii. 
Procesele psihice cognitive la minorii delincvenţi fie că nu sunt dezvoltate, fie că au orientare 

criminală. De exemplu, dezvoltarea gândirii duce la formarea logicii antisociale. Atunci când 
mecanismul gândurilor şi sentimentelor conduce la acţiuni care aduc prejudiciu altor persoane, 
numim acest proces al gândirii logică antisocială. Toţi oamenii au aceste gândiri şi sentimente, dar ei 
sau le opresc când intervin, fie nu le permit să atingă punctul în care ele devin periculoase. 
Delincvenţii minori au o modalitate specifică de gândire care se manifestă prin predispunerea de a-şi 
face duşmani din oamenii pe care nu-i cunosc: fie că îi percep ca inamici, rivali, fie ca potenţiale 
victime.  

Deci, o parte din procesul care duce la infracţiune este „duşmanul” din mintea delincventului 
minor. Este un fel de a vedea totul în alb/negru, ceea ce-i face să se simtă puternici. De asemenea, 
selectivitatea percepţiei la delincvenţii minori poartă un caracter deosebit. De exemplu, ei sunt 
deprinşi să evidenţieze din fundalul percepţiei elementele care îi interesează (ceasul, telefonul mobil, 
obiecte din aur sau de preţ, geanta, portmoneul şi alte obiecte ce pot fi sustrase). Cu toate că 
facultăţile mintale la aceşti minori sunt aceleaşi ca şi la nondevianţi, ei înregistrează o reuşită şcolară 
scăzută, chiar insucces şcolar.  

Lipsa de la lecţii, minciuna, ignorarea restricţiilor din partea profesorilor şi a părinţilor conduc, 
în consecinţă, la abandonul şcolar, vagabondaj, dromomanie. Anume la această vârstă se formează 
conştiinţa morală şi cea juridică, precum şi conduita morală şi cea conformă sau nu normelor de 
drept care se constituie pe fundalul atitudinilor faţă de normele morale şi legi, interdicţii; totodată 
fiind percepute limitele conduitelor acceptabile.  

                                                 
1 Canțer N., Proiecţii teoretice şi praxiologice vizând profilul psihosocial al delincvenţilor minori, în materialele 
conferinței cu genericul ,,Asistenţa socială şi justiţia juvenilă: modalităţi de integrare şi cooperare, Chișinău, 2005, 
p.37. 
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Din acest punct de vedere, minorii delincvenţi pot fi clasificaţi în:1 

− minori ce nu cunosc normele sociale de conduită şi nici nu le respectă (cei cu retard mintal 
sau delăsaţi educaţional);  

− minori care cunosc normele sociale, dar interesele proprii se contrapun acestora şi ei nu le 
respectă;  

− minori care au însuşit normele antisociale (criminale).  
Mulţi delincvenţi minori au un nivel neadecvat al autoaprecierii. Ei tind să atragă cu orice preţ 

atenţia asupra lor prin comportament agresiv şi demonstrativ. Delincvenţii minori nu sunt capabili de 
a avea o atitudine critică faţă de sine, faţă de faptele proprii, consecinţele acţiunii şi de aceea nu văd 
necesitatea corectării comportamentului propriu şi a calităţilor lor negative.  

În dependenţă de nivelul de conştientizare a propriilor calităţi negative, putem evidenţia şase 
categorii de minori delincvenţi care:2 

1) ştiu neajunsurile proprii, tind să le corecteze, ştiu căile de depăşire;  
2) ştiu neajunsurile, tind să le depăşească, dar nu ştiu cum;  
3) ştiu neajunsurile, dar nu tind şi nu vor să le depăşească;  
4) consideră neajunsurile drept calităţi pozitive şi nu tind să le lichideze;  
5) sunt indiferenţi faşă de neajunsurile proprii;  
6) ştiu calităţile pozitive, dar nu ştiu cum să le pună în evidenţă, se ruşinează de ele, 

considerândule negative.  
Mulţi delincvenţi minori nu pot face faţă dificultăţilor şi exigenţelor vieţii, deoarece:  

− părinţii încearcă să-i „păzească de toate relele” (astfel asumându-şi toate responsabilităţile); 

− nu pot să-şi satisfacă necesităţile şi de aceea aleg calea ilegală;  

− nu pot fi selectivi în ceea ce priveşte trebuinţele, necesităţile lor (predomină trebuinţele 
primitive, vulgare).  

Atitudinea faţă de fapta comisă şi faţă de pedeapsă este determinată de experienţa criminală, 
particularităţile individual psihologice şi sistemul de valori. Din această perspectivă, delincvenţii 
minori pot fi clasificaţi în trei categorii: 3 

− minori pentru care infracţiunea este o acţiune întâmplătoare, care contravine orientării 
generale a persoanei;  

− minori pentru care infracţiunea este condiţionată de orientarea general-negativă a 
personalităţii, care se manifestă prin alegerea mediului de contact, modul de petrecere a timpului 
liber, imitarea modelelor de conduită antisocială;  

− minori pentru care infracţiunea este rezultatul predispunerii criminale a personalităţii, care 
include căutarea activă a victimei, organizarea situaţiei pentru infracţiune, minori la care deja este 
prezent un sistem stabil de aprecieri şi atitudini antisociale.  

Această clasificare este semnificativă în psihologia penitenciară, deoarece în baza ei putem 
prognoza conduita minorului în colonie şi posibilităţile de intervenţie psihosocială cu caracter de 
resocializare.  

Un rol deosebit îl are autoeducarea delincvenţilor minori, determinată de o orientare negativă 
(învaţă subcultura criminală, se califică în comiterea crimelor). În acelaşi timp, le lipseşte 
autocontrolul, autopedepsirea, simţul culpabilităţii care este atenuat prin mecanisme de autoapărare: 
devalorizarea consecinţelor crimei comise, subaprecierea crimei, transferul responsabilităţii asupra 

                                                 
1 Durnescu I.,Probațiunea - teorii, legislație și practică, Editura Polirom, 2011, p.44 
2 Neamțu C., Devianța Școlară, Ghid de intervenție în cazul problemelor de comportament ale elevilor. Editura 
Polirom, Iași, 2003, p.61. 
3 Blândul C., Psihopedagogia comportamentului deviant, Editura Aramis, București, 2012, p. 325-330. 
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unei autorităţi, repartizarea responsabilităţilor în cadrul grupului neformal, dezumanizarea victimei, 
învinuirea victimei, raţionalizarea.  

Indicatorii psihosociali sunt studiaţi în baza activităţii dominante a acestei perioade de vârstă - 
comunicarea cu semenii. La delincvenţii minori se profilează foarte evident tendinţa de a se grupa. 
Aderarea la grupele neformale, de cele mai multe ori cu orientare deviantă, se face în baza intereselor 
comune sau ca refugiu din societate, ca protest împotriva restricţiilor părinţilor. În legătură cu 
aceasta, unii tind să ocupe un statut înalt în grup, motiv pentru care demonstrează cunoaşterea 
regulilor neformale criminale, a tradiţiilor criminale, încalcă regimul de viaţă socială, învaţă lirica 
carcerală, demonstrează calităţi volitive, nu vor să muncească, să înveţe şi sunt gata să fie pedepsiţi 
pentru aceasta.  

Cele menţionate fundamentează definirea orientărilor valorice şi comportamentale ale 
minorilor. În cea mai mare parte, conţinutul comunicării şi al orientărilor valorice este determinat de 
gaşca, clică din care fac parte minorii. Anume tipul de clică determină strict regulile nescrise de care 
se conduc membrii grupului, graniţele permisibilului. Cei care respectă codexul clicii primesc 
susţinere psihologică, tutelă fizică din partea celor puternici. La delincvenţii minori apare tendinţa de 
a trăi cu ziua de azi.  

Ei consideră că totul se va rezolva de la sine şi nu trebuie să depună eforturi pentru a trăi. În 
grupul de minori delincvenţi sunt apreciate: insistenţa, hotărârea în comiterea infracţiunilor, violenţa 
fizică, verbală, agresivitatea faţă de alte persoane necunoscute şi cinstea faţă de prieteni. 

Comunicarea interpersonală în grupul de delincvenţi minori are şi ea o serie de consecinţe 
negative: anumite categorii morale primesc o interpretare greşită, altele - „negative” - din contra, sunt 
promovate şi apreciate.  

Categoriile de „cinste”, „prietenie”, „demnitate personală” sunt tratate pervers, sunt percepute 
inadecvat. Comunicarea între delincvenţii minori se produce de dragul comunicării şi poartă un flux 
informaţional redus ce se limitează la povestiri despre filmele vizionate, bătăi, faptele de eroism, 
distracţiile şi relaţiile sexuale. Un spaţiu deosebit în fluxul comunicativ aparţine subiectelor cu 
conţinut eroic. Creşte brusc importanţa şi semnificaţia comunicării criminale (argou, tatuaje, etichete, 
porecle).  

Majoritatea din ei duc un mod parazitar de viaţă (de consumator), lipsindu-le simţului datoriei, 
responsabilităţii. Informaţia pe care o primesc delincvenţii minori survine din surse dubioase şi 
contribuie la dezvoltarea negativă a minorului. Nedorind să se deosebească de cei adulţi, ei încep 
foarte devreme să facă abuz de tutun, alcool, drog, manifestă interes faţă de pornografie, relaţii 
sexuale perverse. Aceste comportamente acutizează tendinţa de a fi independent, concomitent 
manifestând: cinism, brutalitate, violenţă şi putere fizică.  

Atitudinea delincvenţilor minori faţă de părinţi de cele mai multe ori este negativă: ei 
manifestă supărare, ură, duşmănie, agresivitate, deseori învinuindu-i de toate relele şi foarte puţini 
regretă de faptele comise.  

În final conchidem că delincvenţii minori pot fi caracterizaţi prin următoarele trăsături 
importante:  

1. Din punct de vedere fizic sunt de constituţie mezomorfică.  
2. Ca temperament sunt energici, impulsivi, neastâmpăraţi, agresivi, distructivi, adesea sadici.  
3. Au atitudini ostile, sunt plini de resentimente, de suspiciuni, sunt încăpăţânaţi, dornici să se 

afirme în grup, cu spirit de aventură, nesupuşi autorităţilor.  
Dacă ar fi să facem o incursiune în istorie atunci primele tipologii specifice de criminali au fost 

realizate de către C.Lombroso şi E.Ferri. Deși, Lombroso a încercat să demonstreze existenta unui tip 
de criminal înnăscut, care se caracterizează prin anumite trăsături apreciate ca stigmate ale crimei.  

Criminologul austriac Seeling (1956) reţine opt tipuri de criminali: criminali profeşionişti, 
criminali contra proprietăţii, criminali agresivi, criminali cărora le lipseşte controlul sexual, criminali 
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care într-o situaţie de criza nu găsesc decît o soluţie „criminală”, criminali caracterizaţi prin lipsă de 
disciplină socială, criminali dezechi-libraţi psihic şi criminali care acţionează în baza unor reacţii 
primitive. J. Pinatel (1963) distinge între tipul pervers, tipul caracterial şi tipul ideologic al 
infractorului. 

Tipologiile infractorilor pot fi determinate prin calcularea indicelui de inadaptare. Astfel, în 
funcţie de o serie de criterii, în literatura de specialitate s-au realizat diverse categorii şi tipologii ale 
delincvenţilor, după cum urmează:1 

− în funcţie de gradul de conştientizare si control al comporta-mentului delincvent, sînt 
delincvenţi normali şi anormali; 

− în funcţie de tendinţa de repetare a acţiunilor delincvente, 

− există delincvenţi recidivişti şi nerecidivişti; 

− în funcţie de gradul de pregătire, sînt delincvenţi ocazionali şi de carieră; 
În funcţie de modul în care personalitatea generează conduita delincventă4, L.Yablonski 

(1990) face următoarea clasificare: criminali socializaţi, criminali neurotici, criminali psihotici şi 
criminali sociopaţi.  

Astfel, criminali socializaţi prezintă o multitudine de tulburări emoţionale. În urma impactului 
cu medii delincvente are loc o socializare negativă, el învaţă regulile şi valorile grupului delincvent. 

Criminali nevrotici sînt cei care comit acte delincvente datorită pulsiunilor nevrotice. Aceştia 
conştientizează că există ceva rău în gîndirea şi comportamentul lor. Principalul simptom al 
nevroticilor este anxietatea, care poate ti exprimată şi în forma unor acţiuni compulsive de comitere a 
unor infracţiuni de tipul cleptomaniei şi piromaniei.  

Criminalii psihotici au o personalitate puternic destructurată, percep complet distorsionat 
mediul şoca . Ei comit în special, acte violente cu mobil bizar, tara sens.  

Criminali sociopaţi sînt cei eare se caracterizează prin.r-o personalitate epeen- tristă. 
Compasiunea lor faţă de alţii este limitată sau mcxistui ă.  

Nu putem să nu menționăm și clasificarea după diverse criterii a cercetătorului român Nicolae 
Mitrofan, în funcție de: 

− prezenţa sau absenţa intenţiei; 

− numărul de infracţiuni comise, 

− gradul de normativitate psihică; 

− gradul de responsabilitate; 

− motivaţia. 
După legătura între minor şi fapta comisă poate fi distinsă următoarea tipologie a minorilor 
delincvenţi: 

1. Minori pentru care infracţiunea este o acţiune întimplătoare, contravine orientării generale a 
personalităţii. 

2. Minori pentru care infracţiunea este cauzată de instabilitatea orientării personalităţii; este 
situativă şi depinde de motiv şi situaţie. 

3. Minori pentru care infracţiunea este condiţionată de orientarea generală negativă a 
personalităţii care se manifestă prin alegerea me-diului de contact, petrecerea timpului liber, imitarea 
modelelor de conduită asociată. 

4. Minori pentru care infracţiunea este rezultatul predispunerii criminale a personalităţii, care 
include căutarea activă, organizarea motivului şi situaţiei pentru infracţiune, prezenţa unui sistem 
stabil de aprecieri şi atitudini antisociale. 

Printre cele mai generale criterii de tipologizare a delincvenţilor ar fi și: 

                                                 
1 Blândul C., Psihopedagogia comportamentului deviant, Editura Aramis, București, 2012, p. 325-330. 
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a) criteriul demografic, clasificînd delincvenţii după sex şi vîrstă, 
b) criteriul social-economic, clasificînd delincvenţii după studii, genul de activitate, prezenţa 

sau absenţa unui domiciliu cu 
c) caracter permanent, mediul de trai rural sau urban etc.; 
d) criteriul cetăţeniei: cetăţeni, cetăţeni străini sau apatrizi; 
e) criteriul conduitei delincvente: intenţionate sau imprudente; agresive; cupidante; primare 

sau de recidivă etc. 
Reieşind din toate clasificările nominalizate, principalele tipuri ale delincvenţilor, care în egală 

măsura se atribuie şi delincvenţilor minori, ar fi: 
1) Delincventul agresiv - este autorul faptelor violente. Se caracterizează prin agresivitate, 

emotivitate puternică, descărcări reactive, stări de mînie, ostilitate, autocontrol scăzut. 
2) Delincventul achizitiv - este caracterizat prin tendinţa de luare şi însuşire de bunuri şi valori 

în scop personal, în scop de cîştig, cupidant. 
3) Delincventul caracterial - reprezentat de un subsistem relaţional-valoric şi de autoreglaj, 

exprimîndu-se printr-un ansamblu de atitudini-valori, prezentând unele tulburări de ansamblu ale 
caracterului, unele deficienţe în organizarea şi ierarhizarea valorilor sociale, Îi este specific orgoliul, 
vanitatea, trufia, ambiţia, individualismul, dominaţia, încrederea excesivă în sine, desconsiderarea 
celorlalţi, lipsa emoţiilor etc. 

Din analiza acestei clasificări ne putem da seama de complexitatea deosebită a delincvenţei 
juvenile, fapt care obligă specialiştii la o abordare multidisciplinară (psihologică, pedagogică, 
medicală, sociologică, juridică ş.a.m.d.) a fenomenului.  

Pe de altă parte însă, nu putem vorbi despre o infracţionalitate „pură“ în rândul minorilor, 
aceasta fiind caracterizată prin polimorfismul formelor de manifestare. Rezultă că toate clasificările 
au fost făcute exclusiv din raţiuni didactice. O altă concluzie ce se desprinde din  faptul că nu toate 
infracţiunile pot fi considerate ca fiind specifice minorilor referindune aici la acele infracțiuni în care 
implicarea minorilor este întâmplătoare şi are loc cel mult în cadrul unor bande organizate aflate sub 
coordonarea adulţilor.  

Statisticile anuale arată că, infracţionalitatea minorilor vizează, în special, delictele săvârşite 
contra averii şi/sau persoanei.  

Ca exemple pot fi amintite delincvenţele ce încalcă disciplina familială şi/sau şcolară - furt, 
fugă de acasă, absenteism, abandon şcolar, vagabondaj, cerşetorie, toxicomanie, violuri, prostituţie 
etc.  

Toate aceste comportamente, considerate de noi deviante şi analizate minuțios se pot 
transforma în delincvenţă din momentul în care intră sub incidenţa legilor penale. În plus, ultimele 
decenii au adus o serie de delicte (cum ar fi furtul de autoturisme, furtul din bancomate, fraudele prin 
internet etc.) care înainte fie nu existau, fie efectele lor nu reclamau măsuri speciale.  

În condiţiile provocărilor din ce în ce mai intense ale lumii contemporane ar fi o utopie să 
credem că fenomenul delincvenţei juvenile ar putea ti eradicat. Intenţia autorităţilor o reprezintă 
diminuarea lui cât mai mult cu putinţă, iar acest lucru se poate fiice, în primul rând, prin intervenţia 
asupra cauzelor care îl generează. Cu certitudine însă că orice iniţiativă în acest sens este bine-venită 
atâta timp cât în acest mod pot fi prevenite o serie de consecinţe negative asupra întregii societăţi. 

Fiecărei categorii de delincvenţe îi corespunde - mai mult sau mai puţin bine conturat - un 
anumit tip de infractor. Portretul psihologic al delincventului minor include anumite trăsături relativ 
stabile în timp şt care se formează prin repetarea și „cronicizarea“ comportamentului delincvent sub 
influenţa unor factori interni. 
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Rezultă o tipologie polimorfă a infractorilor minori, descrisă de autoarea c.tată (1996, pp. 50-
61) după cum urmează:1 

1. După gradul de conştientizare şi control al comportamentului delincvent: 

− infractori normali/anormali; 
2. După tendinţa de repetare a actului delictual  

− infractori recidivişti/nonrecidivişti 
3. După gradul de pregătire infracţională  

− infractori ocazionali/de carieră 

− delincvenţi nevrotici - comit acte infracţionale datorită compulsiunilor nevrotice 
(piromanie, cleptomanie, furturi din magazine etc); 

− delincvenţi psihotici - prezintă dezordini severe ale personalităţii, având o percepţie complet 
deformată despre lumea din jurul lor; 

− delincvenţi sociopaţi - au o personalitate egocentrică, manifestă o compasiune i redusă sau 
lipsa totală a acesteia faţă de cei din jur, instabili, nesinceri, cu o judecată morală redusă, 
incapacitatea de a învăţa din experienţa proprie, încărcătură emoţională săracă, consum de substanţe 
psihoactive.  

4. După tipul de fapte comise: 

− infractori care comit fapte diferite sau acelaşi tip de fapte; 
5. După specificul comportamentului delincvent: 

− delincvenţi agresivi - comit infracţiuni în mod brutal, agresiv, cu consecinţe; multiple atât în 
plan individual, cât şi social; 

− delincvenţi achizitivi - manifestă tendinţa de a-şi însuşi diverse bunuri care nu le i aparţin şi 
pe care ulterior le folosesc sau le valorifică;  

− delincvenţi caracteriali - manifestă trăsături precum încăpăţânare, agresivitate, angoase, 
impulsivitate, voinţă slabă, tulburări ale vieţii afective etc; 

− delincvenţi lipsiţi de inhibiţii sexuale - duc o viaţă afectivă şi sexuală compulsivă, 
moralitate insuficient dezvoltată, se implică în raporturi sexuale de risc (violuri, pedofilie, incest, 
prostituţie ş.a.); 

− delincvenţi profesionişti - fac din infracţiune un mod de viaţă, ei putând fi pasivi (atunci 
când trăiesc din activităţi parazitare, cum ar fi: cerşetoria, vagabondajul, jocul de şansă patologic 
etc.), respectiv activi (când practică infracţiuni de tipul  furt, trafic de persoane, fals etc.); 

− delincvenţi ideologici - comit fapte care încalcă legile penale datorită convingerilor lor 
politice, ştiinţifice, religioase etc.; 

− delincvenţi debili mintal - comit infracţiuni de genul incendierilor, delictelor sexuale, 
furturilor etc., pe fondul deficienţelor mintale uşoare sau medii. Se estimează că aproximativ 
jumătate din totalul delincvenţilor minori prezintă diferite grade de deficienţei mintale; 

− delincvenţi alienaţi - prezintă diverse tulburări care le afectează întreaga personalitate 
(psihoză paranoică, schizofrenie, psihoză maniaco-depresivă, în epilepsie, boli cu transmitere sexuală 
etc), din cauza cărora au mari dificultăţi în a anticipa corect consecinţele faptelor comise, săvârşind, 
drept urmare, fapte infracţionale extrem de grave (omoruri, distrugeri, vătămări etc). 

O primă concluzie care se deprinde din această clasificare se referă la faptul că, în viaţa reală, 
nu există un tip „pur“ al delincventului minor, ceea ce acreditează ideea că şi această multitudinea 
clasificărilor este mai curând una teoretică, realizată în scop didactic.  

În al doilea rând, anumite categorii de delincvenţi sunt mai des întâlnite şi, ca atare, mai bine 
cunoscute decât altele (cum ar fi, de exemplu, delincventul agresiv sau recidivist).  

                                                 
1 Blândul C., Psihopedagogia comportamentului deviant, Editura Aramis, București, 2012, p. 325-330. 
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În al treilea rând, ca şi în cazul formelor de manifestare a delincvenţei, portretele psihologice 
ale unor infractori se potrivesc mai bine vârstei juvenile decât altele. Aşa de exemplu, este mai puţin 
probabil să întâlnim printre adolescenţi delincvenţi ideologici, dar este foarte posibil să întâlnim 
infractori ocazionali care săvârşesc delicte sub presiunea unor nevoi de moment, a unor stări 
emoţionale, a grupului de apartenenţă, în circumstanţe favorabile comportamentului indezirabil ori, 
pur şi simplu, prin imprudenţă. 

În prezentul subcapitol am insistat să prezentăm întreaga tipologie a delincvenţei şi 
delincvenţilor — chiar dacă nu întotdeauna se făcea trimitere la minori - pentru a înţelege 
complexitatea şi varietatea formelor de manifestare a fenomenului.  

După cum am putut observa, tipurile de delincvenţă nu diferă substanţial de devianţe prin 
natura obiectului lor, nota de specificitate fiind dată de încălcarea legilor penale.  

Înţelegerea şi cunoaşterea actorilor educaţionali interesaţi să intervină în vederea lor, evitându-
se astfel situaţiile în care un minor cu comportament deviant, simţindu-se stigmatizat, izolat, tratat 
inadecvat, să îl transforme într-o conduită delincventă, cu efecte mult mai grave în plan personal şi 
social. 
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Summary: In this article, the author reveals the current problems of legal regulation and 

organization of holding companies in the Republic of Moldova, and suggests ways to improve and 
resolve these problems. 

 
На сегодняшний день в законодательстве Республики Молдова остается открытым 

вопрос о правовом статусе холдинга. Действующее законодательство пока еще не определяет 
понятие "холдинг". Поэтому можно сказать, что холдинг - это скорее экономическое, нежели 
юридическое понятие. 

В Республики Молдова в качестве примера можно привести дочернее предприятие 
Sudzucker Moldova S.A. немецкого холдинга Sudzucker A. G., которое успешно осуществляет 
деятельность по переработке сахарной свеклы и производству сахара.1 

До 2013 года правовое регулирование холдингов в Республике Молдова 
осуществлялось Временным положением о холдингах утвержденного Постановлением 
Правительства РМ № 550 от 26.07.1994г.2 

Данное положение стало правовой основой образования холдинговых компаний в 
процессе приватизации, поскольку, помимо понятия, закрепило также порядок создания, 
ограничения на создание холдинговых компаний, правовой статус финансовых холдинговых 
компаний. 

Правовое регулирование холдингов является не только важным вопросом, но и 
проблемой законодательного уровня. Осуществляемое в настоящее время оно в рамках 
гражданского законодательства через определение категорий основного и дочерних 
хозяйственных обществ.  

На сегодняшний день в Республике Молдова нет системного и четкого 
законодательства, которое регулирует внутреннюю структуру холдингов и их внешние 
контакты - взаимодействие с другими предпринимательскими структурами, кредиторами, 
акционерами и, наконец, государством, а именно единого закона, который бы убрал этот 
пробел в законодательстве. 

К основным правовым проблемам образования и деятельности холдинговых компаний 
следует отнести: 

                                                 
1http://made in. md /ru /new /otecestvennyi – proizvoditeli /nemetskii – holding – sudzucker - a-g-udovletvoren 
investitsionnym - proektom-v-moldove (посещен 27.03.2018г.) 
2 Постановление Правительства РМ «Об утверждении временного положения о холдингах» №550 от 
26.07.1994//Monitorul Official al Republicii Moldova №2 от 02.09.1994. (Утратил силу на основании 
Постановления Правительства РМ №118 от 11.02.2013г.) 
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1.Отсутствие единого закона о холдингах. Действующие правовые акты не содержат 
понятия «холдинга», не учитывают особенности организационно-правовой природы и 
социально-экономических функций современных интегрированных структур и потому не 
регламентируют особенности их создания и деятельности. Многие из этих актов устарели.  

Каленик А.В.: «Холдинговая структура - эффективный инструмент владения и 
управления крупными разнородными активами. Единый закон о холдингах в РМ отсутствует. 
Деятельность холдингов регулируется отдельными положениями гражданского, налогового, 
антимонопольного, корпоративного законодательства. Закон налагает определенные 
ограничения на деятельность холдингов, но в целом дает необходимые средства для 
эффективного управления и финансирования в рамках холдинга».1 

2. Построение адекватной архитектуры бюджетной системы, которая позволяла бы 
топ - менеджерам получать объективную исчерпывающую информацию по всем 
подразделениям холдинга. Гриценко А.Д.: «Построение всей системы бюджетирования 
холдинга должно базироваться, прежде всего, на принципах динамичности и комплексности. 
Применявшиеся ранее в отечественной и международной практике децентрализованные 
методы формирования и контроля финансовых планов подразделений не отвечают более 
требованиям современного рынка. Необходимость достижения абсолютного конкурентного 
преимущества во всех направлениях деятельности обусловливает реформирование 
сложившихся или складывающихся бюджетных систем ФПГ и вывод их на качественно 
новый уровень, характеризуемый максимальной оперативностью и управляемостью. 

Причем составляющие такого информационного потока (в виде отчетов, таблиц, 
расчетных показателей и т. д.) должны быть логически совместимы между собой и в 
совокупности представлять целостную картину». 

 
3. Недостаточное централизованное финансирование. 
Будылин С. Л.: «закон допускает различные варианты создания холдинга, каждый со 

своими плюсами и минусами. Важнейшие задачи для руководства холдинга - обеспечение 
централизованного финансирования и управления в рамках холдинга, а также нахождение 
баланса между управляемостью и самостоятельностью организаций холдинга. Путем к 
решению этих задач является создание единого правового пространства в рамках холдинга».2 

4. Нечеткая структура владения холдингом. 
Решение предлагает Псарева Н.Ю.: «древовидная структура владения. Это значит, что 

схема владения имеет форму дерева: от каждого узла схемы может отходить несколько 
«ветвей», оканчивающихся узлами, из которых, в свою очередь, могут «расти» новые «ветви». 
Именно древовидная структура представляется оптимальной с точки зрения обеспечения 
сквозного контроля владельцев над всеми структурами холдинга. Она же в наибольшей 
степени соответствует принципам прозрачности владения (что необходимо для 
инвестиционной привлекательности) и обеспечивает естественное урегулирование интересов 
всех совладельцев холдинга (на уровне уставных документов головной холдинговой 
компании)».3 

Таковы проблемы и правовое регулирование холдинговых структур; особенности 
правового регулирования обусловлены неточностями и неясностями законодательства 
Республики Молдова, что в последующем определяет те самые проблемы, которые 
рассматривались выше. 
                                                 
1 Каленик А. В. Правовой режим объединений и групп// Бизнес – Право. 2009, №2, -с.31-32. 
2 Будылин С.Л. Холдинги в России: правовой и налоговый статус. // Коллегия, №8, 2004, -с.26 
3Псарева Н.Ю. Холдинговые отношения: теоретические и методические аспекты. - М.: Высшее образование 
и наука, 2003, №8, -с.17 
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В настоящее время, несмотря на то, что холдинги стали объективной реальностью, 
современного механизма по регулированию интеграционных процессов хозяйствующих 
субъектов в рамках холдингов так и не было создано. Кроме того, в отношениях участников 
холдингов и третьих лиц права последних остаются в значительной степени 
неурегулированными, что создает препятствия для их должной правовой защиты. Так, 
кредиторы участников холдингов оказываются в заведомо более слабом положении, их права 
и законные интересы нуждаются в дополнительных мерах охраны со стороны государства с 
учетом необходимости обеспечения высокой степени защиты гражданского оборота. Не 
достаточно защищенными в настоящее время являются интересы участников холдинга (лиц, 
входящих в холдинг), поскольку в случае получения холдинговой (головной) компанией 
достаточно широкого круга полномочий, позволяющих оказывать воздействие на участников 
холдинга, возникает риск злоупотреблений такими полномочиями. Отсутствие правового 
регулирования порождает значительное количество иных проблем во взаимоотношениях 
существующих холдингов с органами публичности власти и управления, во 
взаимоотношениях участников холдинга, что создает препятствия для их устойчивой и 
эффективной деятельности. Наличие таких проблем, в свою очередь, не позволяет 
максимально использовать потенциал холдингов для решения задач государства и общества. 

На современном этапе развития рыночных отношений в Республике Молдова 
процессы интеграции хозяйствующих субъектов, происходящие на рынке, так же как и 
реформирование прежних общегосударственных монополий, приобретают все более 
широкомасштабный характер. Объективной причиной появления крупных 
предпринимательских объединений, которые способны занимать целые секторы экономики, 
является повышение рентабельности и конкурентоспособности бизнеса. 

Крупные интегрированные структуры формируются повсеместно, несмотря на 
существенные региональные различия условий хозяйствования и мотиваций к объединению. 
Они играют весьма значительную роль в экономиках развитых стран, в том числе в США, 
Японии, Германии и Швейцарии, контролируя более 1/3 промышленного производства своих 
стран, более 1/2 внешней торговли, более 3/4 патентов и лицензий на высокие технологии и 
«ноу- хау».  

В мировой практике формирования организационно- правовых структур в виде 
крупных производственно- финансовых комплексов для решения подобных задач 
используются различные подходы с учетом специфики построения экономической системы 
конкретной страны. В числе крупных интегрированных структур, созданных путем 
объединения, можно отметить прежде всего концерны, холдинги, консорциумы, тресты, 
синдикаты. Природа каждого из них имеет свои особенности, которые обусловлены целями 
их создания и зависят от требований национального законодательства, включая 
антимонопольное. 

В силу необходимости учета мировых экономических и управленческих реалий 
проблема формирования правовой базы для создания в Республике Молдова крупных 
интегрированных структур в виде холдингов является исключительно актуальной. 

В Конституции РМ установлена свобода экономической деятельности, что позволяет 
предпринимателям делать свободный выбор формы интеграции бизнеса.1 Поэтому все 
большее значение в предпринимательской сфере приобретает проблема формирования 
современного правового механизма для деятельности интегрированных структур, 
обеспечивающих эффективное слияние промышленного, транспортного, строительного, 
торгового, научно- технического и финансового капитала. 

                                                 
1 Конституция Республики Молдова от 29.07.94.//Monitorul Oficial al Republicii Moldova №1 от 12.08.94. 
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Зарубежный опыт и молдавские реалии доказывают, что таким эффективным 
правовым механизмом может являться холдинг. Холдинги обеспечивают эффективное 
управление огромными производственными, финансовыми и иными ресурсами, которые 
консолидируются и распределяются в соответствии со стратегией холдинга по тем 
направлениям, которые обеспечивают получение дополнительной экономической выгоды от 
совместной деятельности и достижение синергетического эффекта. Концентрация 
производства и капитала интегрирует в рамках холдингов большое количество различных 
юридических лиц, объединенных единой стратегией и решающих общие задачи, что 
способствует повышению эффективности осуществляемой в рамках холдинга 
предпринимательской деятельности за счет приобретения в результате интеграции отдельных 
конкурентных преимуществ. При этом для уже действующих холдингов необходимым 
является сохранение достигнутой степени устойчивости (а, возможно, и ее повышение), что 
требует соответствующего правового регулирования, а для формирующихся холдингов 
необходима правовая база для обеспечения интеграции и создания условий для 
эффективности деятельности. 

Несмотря на формирование в процессе рыночного преобразования экономики 
тенденции становления интегрированных структур, адекватное правовое регулирование 
процессов их создания и организации их деятельности на федеральном уровне до сих пор 
отсутствует. Современный этап развития экономики требует урегулирования холдинговых 
отношений комплексным законом. В настоящее время отдельного закона о холдингах не 
существует, а действующих правовых актов в данной сфере отношений явно недостаточно. В 
результате принятия закона будут ликвидированы противоречия между частным и публичным 
законодательством, пробелы в правовом регулировании правоотношений с участием 
холдингов. 

В действующем законодательстве имеются следующие пробелы и противоречия, а 
также неэффективные положения применительно к холдингам. 

1. Законодательство о холдингах в настоящее время достаточно фрагментарно. За 
исключением узкоспециализированных норм, относящихся к разным отраслям 
законодательства – гражданского, приватизационного и банковского, понятие и статус 
холдингов остаются неурегулированными практически полностью.  

Применительно к статусу холдингов, общему механизму их создания и управления 
можно констатировать наличие ряда не урегулированных в законодательстве РМ моментов. 
Не реализуется на практике установленный механизм привлечения холдинговой компании к 
ответственности. Представляется, что причиной этого является излишняя формализация этого 
механизма в ущерб содержательным элементам. 

В законодательстве отсутствуют определения понятий «холдинг», «участники 
холдинга», «холдинговая компания», не закреплены права и обязанности холдинговой 
компании и участников холдинга, виды холдингов, порядок создания и прекращения 
холдингов, способы финансирования и механизмы движения финансовых средств и иного 
имущества внутри холдинга. Также отсутствует определенность в отношении механизмов 
управления в холдинге, государственного контроля (надзора) за деятельностью холдингов, 
государственной поддержки деятельности холдингов. 

В этом контексте необходимо рассмотреть вопрос о концептуальном соответствии 
предмета регулирования закона «О холдингах» положениям проекта закона «О внесении 
изменений в Гражданский кодекс Республики Молдова, а также в отдельные законодательные 
акты», предусматривающего масштабные изменения гражданского законодательства. 
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Следует отметить, что предмет регулирования закона «О холдингах» находится за 
рамками ГК РМ, поскольку холдинг не признается юридическим лицом, а является субъектом 
только налоговых и антимонопольных правоотношений. 

2. В сфере налогового законодательства холдинг как предпринимательское 
объединение или совокупность связанных с отношениями экономической зависимости 
юридических лиц не рассматривается в качестве самостоятельного субъекта права. 

Зарубежная практика рассматривает холдинги как консолидированную группу 
предприятий, представляющих собой не просто совокупность самостоятельных организаций, 
а некое экономическое единство - принципиально новый обособленный объект 
бухгалтерского учета. 

3. Применительно к механизмам движения финансовых средств и иного имущества 
внутри холдинга наибольшие проблемы вызывают нормы действующего налогового 
законодательства. В настоящее время оно предусматривает ряд ограничений, которые могут 
стать препятствием для организации финансирования (передачи денежных средств и иного 
имущества) в системе холдинга. К таким «проблемным» способам финансирования относятся: 
целевое финансирование участников холдинга как специфический способ передачи денежных 
средств и имущества в системе предпринимательского объединения; создание целевых 
централизованных фондов (резервов).  

4. Актуальным является установление особенностей правового режима совершения 
сделок с заинтересованностью между участниками холдинга, смягчающих требования, 
определенные действующим законодательством по отношению к обычной процедуре 
совершения таких сделок.  

5. Одной из важных проблем, требующих правового регулирования, является 
возможность «перекрестного владения акциями» в холдинге, которую необходимо 
ограничить. Основное общество, приобретая собственные акции (доли) фактически за счет 
своих акционеров (участников) посредством подконтрольного дочернего общества, в 
дальнейшем голосует ими на своих общих собраниях. 

Поскольку волю дочернего общества всецело определяют управляющие менеджеры 
основного, корпоративный контроль над основным  обществом перераспределяется в пользу 
управляющих менеджеров без привлечения их собственных средств, а также стороннего 
инвестиционного капитала. Результатом этого может являться односторонний подход в 
распределении дохода в пользу менеджмента в ущерб интересам акционеров (участников), 
заключающийся, например, в выплате завышенных вознаграждений. 

Отсутствие законодательного регулирования и преимущественное регулирование 
деятельности холдинга его внутренними документами негативно сказывается на деятельности 
холдингов, провоцирует недостаточную управляемость внутри холдинга, не позволяет 
государству осуществлять надлежащий контроль за ними, в том числе провоцирует проблему 
рейдерства, снижает инвестиционную привлекательность холдингов. Кроме того, проблема 
противоречивости интересов различных заинтересованных субъектов, с одной стороны, не 
позволяет холдинговой компании организовать на легитимной основе управление 
участниками холдинга, с другой стороны, предоставляет возможность для злоупотреблений 
холдинговой компании в отношении участников холдинга и их миноритарных акционеров. 

Таким образом, можно констатировать, что предпосылки для законодательного 
регулирования данной сферы отношений уже в достаточной степени сложились. 
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CONCEPTUL ACTUAL TERORIST, APARIȚIA ȘI EVOLUȚIA 
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Summary: We often find in the printed press or media headings with terrorist threats, 
takeovers, or terrorist acts upon ordinary citizens. Recently in 2017 they counted about 15 terrorist 
attacks all over the world. And in many parts of the world it was one of the most important threats to 
peace, security and stability. Although it is a global phenomenon, many people do not know how to 
define terrorism or how to identify its peculiarities and roots, and this is mainly due to the fact that 
there is no a generally accepted definition of terrorism. In the following, we will focus our attention 
on the evolution of terrorism and we will identify the most significant components that the definition 
of terrorism should contain. Through this discussed topic, there shall be presented a summary of the 
elements, tools or tactics used by the terrorist groups to achieve their certain goals. 

Keywords: terrorism; national security; international terrorism; peace; politics; security 
  
         Una din formele de manifestare a violenţei o reprezintă actul terorist, fenomen care presupune 
folosirea deliberată şi sistematică a unor mijloace de natură să provoace teroarea. 

Expresia ,,terorism" a găsit pe tărîm ideologic, social şi juridic o lume deformată, 
nepregătită să facă faţă violenţei politice extremiste. 

Actul terorist cunoaşte astăzi o intensificare fără precedent ce reclamă, în mod obiectiv, o 
interdicţie urgentă, eficientă, pe baze realiste din partea întregii comunităţi Internaţionale. În 
acest caz este momentul cînd trebuie trecut la fapte care să asigure drepturile omului, viaţa şi 
libertatea lui. Tendinţa actuală a terorismului este în mod neîndoielnic determinată de evoluţia sa la 
scară mondială fapt atestat tot mai elocvent, atît în sporirea lui din punct de vedere geografic, cît şi 
fregvenţa şi gravitatea actelor teroriste, comise în multe din statele lumii.1 

                                                 
1 Maxim Ion V., Terorismul. Cauze efecte şi măsuri de combatere, Ed. Politica, Bucureşti 1989, p.68 
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Actul terorist a fost asociat cu viaţa politică a omului încă din cele mai vechi timpuri. 
Expansiunea teritorială a fost din totdeauna un obiectiv, iar asasinatele şi răpirele erau utilizate 
chiar şi de primele comunitaţi tribale, pentru a provoca teroare în rîndul altor comunitaţi similare şi 
pentru a le determina, în aşa mod, să parăsească terenurile fertile pe care se constituiseră.1 

Din nefericire, acest fenomen există şi continuă să se dezvolte în toate perioadele 
civilizaţiei umane, devenind din ce în ce mai mult o manifestare periculoasă. 

Încercînd sa cercetăm fenomenul terorismului, apariţia şi evoluţia acestuia, mulţi autori 
pornesc de la perioda teroarei din timpul Revoluţiei franceze de la finele secolului XVIII, deşi 
forma de manifestare a teroarei a existat pe tot parcursul istoriei. În susţinerea acestei afirmaţii 
aducem urmatoarele dovezi. 

Astfel, în Biblie, bunăoară, găsim mărturii a profeţilor evrei care descriu supliciile la care 
erau supuse cetăţile învinse. Deasemenea, în Biblie aflăm cum a fost inventat sistemul asimetric de 
ducere a razboiului, folosit şi la 11 septembrie 2001 de teroriştii Al-Qaeda care au lovit SUA. E 
vorba de David, eroul păstor evreu, care 1-a doborît aruncînd pietre cu praştia, pe uriaşul Galiat. 
Aceasta e tactica, războiului asimetric", în care diferenţa de potenţial a unei parţi era anihilată 
de un adversar cu mijloace teoretice neglijabile, ce speculează la maximum slăbiciunile 
sistemului mai sofisticat. Atacul terorist asupra SUA a dovedit că nici o supertehnica, nici o 
supertehnologie nu poate salva o asemenea lovitură. 

Din epoca profeţilor evrei şi pînă-n prezent oamenii au practicat teroarea. Paradoxal, însă, 
este că cu cît omenirea tindea spre civilizaţia contemporană, metodele de teroare deveneau mai 
sofisticate.2 

Încă din Antichitate, frica şi teroarea au reprezentat instrumentele convingătoare ale 
voinţei. Violenţa era calea cea mai des utilizată pentru realizarea unui scop politic. 

Ea putea fi îndreptată împotriva membrilor unei elite, contra unor pretendenţi la putere sau 
împotriva populaţiei pentru a o supune. 

Realitatea existenţei terorismului menţionată şi de Tucidide, a reprezentat o prezenţă 
neîntreruptă în polisurile antice greceşti şi apoi în Imperiul Roman. 

Zeloţii evrei au reuşit să provoace o revoltă masivă a hebreilor împotriva ocupaţiei romane. 
Riposta legiunilor romane a fost dură, finalizandu-se cu distrugerea Templului - central ritual 
al iudaismului, deci marea populaţiei evreieşti din Cipru şi Egipt şi producerea "Celui de-al 
Doilea Exil" sau Diaspora. 
        Folosirea modernă a conceptului de teroare, a început în Revoluţia Franceză din 1789. 
Revoluţia franceză din sec. XVIII simbolizează de fapt trecerea de la terorismul pe baze economice la 
cele pe baze etice şi ideologice, Rusia ţaristă fiind locul unde terorismul modern şi-a petrecut 
copilăria, iar Balcanii locul maturizării lui. Menţionăm că Revoluţia franceză a proclamat, 
drepturile omului şi a cetăţeanului", punctul 7 al căreia prevedea că nici un om nu poate fi acuzat, 
arestat sau reţinut decît în cazuri determinate de lege. 

La trei ani de la proclamarea acestora este instituit regimul terorii prin Tribunalul 
Revoluţionar care trebuia să judece rapid pe, suspecţii contra revoluţionari". 

Teroarea este numele generic dat perioadei ce a urmat preluării puterii de către cea mai 
radicală grupare a, montagnearzilor", iacobini, perioada în care violenţa fizică, asociată cu 
ameninţarea prin folosirea violenţei, a fost practicată în scopul creării bazei unei noi ordini sociale. 

Caracteristica cea mai spectaculoasă şi mai cunoscută a terorii a fost executarea tuturor 
opozanţilor, teroarea fiind privită ca o metoda de eliminare a indezirabililor regimului. În timpul 
                                                 
1 Iurie Lari, Conferinta ştiinţifico-practică republicană, Aplicarea tehnologiilor moderne în procesul de instruire a 
funcţionarilor de poliţie şi a ofiţerilor trupelor de carabinieri în instituţiile de Învaţămint ale MAI privind prevenirea 
şi contracararea terorismului, Chişinău 2002, p.83 
2 Ion Pleaşcă, ziarul „Ţara” din 10.09.2002, nr.99 
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,,domniei terorii" au fost arestaţi circa  350.000 persoane din care 17.000 judecaţi de Tribunalul 
Poporului" şi au fost executaţi mulţi nevinovaţi. Totuşi, în această perioadă, monarhiştii 
francezi foloseau termenul de terorist ca sinonim cu "patrioţii". 

Începînd cu anul 1880, termenul de terorism a început să fie asociat cu violenţa şi teroarea 
premeditat antistatală sub impactul acţiunilor teroriştilor ruşi şi monarhişti din anii 1890. 

În cazul Rusiei, folosirea deliberate a terorii, a violenţei a reprezentat iniţial tot un atribut al 
statului. În secolul al XVI-lea Ivan cel Groaznic a folosit teroarea nediscriminatorie pentru a insufla 
teama în rîndul majorităţii populaţiei, indiferent de convingerile şi intenţiile acesteia. De asemenea 
ţarul Nicolae I a transformat poliţia secretă “ohrana” într-un instrument de guvernare de teroare 
discriminatorie; Masacrul culminant a avut loc la Mosada în anul 70 î.e.n., unde s-a înregistrat una 
din primele sinucideri de proporţie. 

Teroarea mesianică, caracteristică zeloţilor şi sicarilor, a reprezentat forma cea mai 
cunoscută de manifestare a pratoterorismului. Teroarea mesianică era considerată de adepţii ei, 
premergătoare "Armagedonului" - Sfarşitului lumii. 

Vichingii, bunăoara, au terorizat şi prădat timp de 2 secole (850-1050) un spaţiu uriaş: din 
Groelanda în Spania, din Scoţia în Sicilia şi din Rusia în Bizant. Dar terorismul viching a avut mai 
mult rădacini economice. Ulterior însa în Europa Medievală a predominat terorismul generat de 
fanatismul religios. Acest terorism era îndreptat frecvent contra celor care erau de altă credinţă. 

Menţionăm că terorismul pe baze religioase a operat mai mult în interiorul civilizaţiei. Din 
acest punct de vedere, nici nu poate fi vorba despre o ciocnire a acestora prin terorism. 

La 4 septembrie 1090 bunăoara apare secta din castelul Alamant (Persia), cunoscută mai ales 
ca secta asasinilor. Fondatorul şi idiologul acestei secte a fost Hassan Ibn el-Sabbah, supranumit şi 
,,Bătrînul Munte", care a creat o şcoală pentru luptători de elită, de fapt nişte ucigaşi de elită. 

Ca armă eminamente politica, terorismul a fost folosit în secolul XII şi XIII printr-un ordin 
islamic secret în perioada medievală cunoscut sub denumirea populară de "Asasini". 

Faptele infricoşătoare au ajuns în folclorul european prin intermediul cruciaţilor şi prin 
scrierile lui Marco Polo. 

"Asasinii" au fost prima grupare care a folosit crima planificată şi sistematică pentru a induce 
teroarea, pe termen lung, transformînd atentatele în armă politică. 

Şi activitatea Inchiziţiei, instituţie ecleziastică catolică aparută în sec. XIII este calificată de 
mulţi specialişti drept una teroristă. Numai în Spania şi coloniile ei, timp de 3 secole ea a făcut 
peste 5,5 mln. victime, din care 60 de mii au fost arse pe rug de vii. Şi cursa ţărilor europene de 
acaparare în America, Africa şi Asia a fost însoţită de terorism pentru obţinerea unor avantaje 
economice mai mari adică îndreptată spre grupuri ţintă, capabile a fi reglat ca intensitate potrivit 
nevoilor impuse de situaţie. 

Exemplul teroriştilor ruşi ai anilor 1880 a fost urmat în multe ţări ale lumii. 
În secolul al XlX-lea s-a practicat ,,teroarea ţăranilor din Andaluzia" (sudul Spaniei în 

Irlanda, estul Poloniei şi estul Germaniei, era îndreptată împotriva marilor latifundiari, a 
perceptorilor, reprezentanţilor guvernamentali, dar şi împotriva fugarilor prea docili faţă de 
autorităţi. 

De fiecare dată, nemulţumiţii sociali naţionalişti extremişti care acţionau împotriva 
,,străinilor" s-au bizuit pe o oarecare simpatie din partea compatrioţilor, de multe ori anarhişti sau 
revoluţionari. 

Problemele social politice ale Europei secolului al XVIII - IX-lea şi începutul secolului al XX-
lea au fost determinate în germinarea şi diseminarea terorismului şi anarhismului clasic din lipsa 
drepturilor constituţionale, de a reglementa pe cale legală, abuzul de putere. 
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Scopul politic al actului terorist a fost mai puţin clar şi a reprezentat o mare atracţie pentru 
indivizii mărginalizaţi sau dereglaţi psihic. Caracteristica anarho-terorismului clasic o constituie 
individualismul acţional. 

Exemplele epocii sunt concludente. În anul 1898, Elisabeta, împarăteasa Austriei şi regina 
Ungariei a fost înjunghiată de Luigi Luccheni un anarhist singuratic care şi-a justificat fapta 
prin convingerea că ,,orice măsura luată împotriva celor bogaţi şi puternici este bună". 

Karl Nobiling, profesor şi doctor în filozofie îşi pierduse interesul pentru viaţă, căreia nu îi 
mai găsise nici o valoare, nemaidorind decît să se răzbune pe semenii săi. La 21 iunie 1878 a comis 
un atentat împotriva lui Wilhelm I care a scăpat datorita caştii de aramă pe care o purta, proiectilul 
tras dintr-o armă de vanătoare, ricoşînd. 

În America - preşedinţii republicii s-au confruntat şi ei cu anarhişti primejdioşi care se 
considerau aleşi ai providenţei cu misiunea de a-i lichida pe aleşii naţiunii. 
        În scopul realizării planurilor revanşarde, cu regimuri extremiste au folosit acţiunile teroriste, 
indiferent dacă aveau o ideologie de extrema dreaptă sau de extrema stîngă. 

Naziştii considerau că, cu cinci-şase asasinate politice Germania ar putea face economie de 
un razboi şi ar putea obţine tot ce ar vrea în Europa". 

Promotorii terorismului de stat nu s-au limitat numai la folosirea terorii ca mijloc de coerciţie 
ci, prin intermediul propriului aparat de propagandă, au incitat deschis la ură şi asasinat. 

La începutul aceluiaşi an, sub egida Oficiului de Politica Extremă a Partidului Naţional 
Socialist Muncitoresc din Germania, condus de dr. Alfred Rosenberg, a fost elaborat un plan de 
atentate teroriste ce urmau să fie săvîrşite de cei 364 agenţi infiltraţi în acest scop şi de celulele 
,,G" (gegner) ale SS care coordonau acţiunile teroriste. 

Punctul 4 al acestui plan prevedea asasinarea lui Carol al II-lea iar punctul 11 asasinarea lui 
Titulescu. 

Actorii viitoarelor atentate urmau să provină din ţările de origine ale ţintelor teroriste, puterile 
revanşarde constituindu-se o adevărată ,,coloană a cincea" în toate ţările vizate. 

Promovarea deschisă a terorismului ca metodă de luptă şi ca instrument politic a provocat, 
în întreaga perioadă interbelică, un val masiv de atentate, crime, asasinate politice şi violente care au 
erodat statutul democratic al ţărilor vizate de extremişti. 

Primele victime le-au constituit liderii germani, Karl Liebnecht, Roza Luxemburg, Ealteher 
Rothenau, Gregor Strasser, adversarii lui Hitler. 

Romînia, ţara care practic nu cunoscuse terorismul, a devenit şi ea ţintă a violenţelor politice, 
principala organizaţie implicată fiind Garda de Fier. 

Asasinatele căreia au avut ca victime I. G. Duca, Madjearu, Nicolae Iorga ş.a. 
Cel de al doilea razboi mondial a debutat după cum se ştie printr-un act terorist. 

Căpeteniile celui de al treilea Reich au căutat o justificare pentru atacarea Poloniei. La 1 septembrie 
1939, un comando format din grădaţii S.S. şi deţinuţi germani de drept comun, au atacat postul de 
radio din Gleiwitz, localitate aflată în apropierea graniţei cu Polonia. Comandoul german era 
îmbrăcat în uniforme poloneze pentru a crea impresia unui atac polonez neprovocat. După 
executarea atacului, organizat de Heinrich Himmller, deţinuţii au fost împuşcaţi de agenţii 
gestapoului. Hitler a declanşat o acţiune propagandistă de masă invîtînd ziarişti din străinătate să vadă 
pe ,,atacatorii polonezi ucişi pe teritoriul german". 

Atentatele, actele teroriste comise în perioada celui de al doilea război mondial sunt 
confundate cu simple acte de război. Majoritatea au fost îndreptate împotriva conducătorilor 
militari. Unele au fost executate de inamic iar altele de apropiaţii sau aliaţii demnitarilor vizaţi. 

Din prima categorie face parte comandantul flotilei nipone Isoroku Yamamoto, de către 
serviciile secrete americane. De asemenea naziştii au doborît avionul de pasageri deasupra 
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Golfului Biscaia, zona de neutralitate deoarece actorul Leslie Howard a fost "confundat cu 
Winston Churchill. 

Actele deliberate de terorism comise de ambele tabere beligerante pe timpul războiului au 
căpătat justificări ,,postfactum" în numele cauzei, a necesităţilor obiective ale momentului, ale 
disciplinei militare, de obicei, fiind cercetate, condamnate numai cele ale învinsului. 

Valurile de terorism care au lovit Europa, America şi Orientul Mijlociu în anii '70, au surprins 
total democraţiile occidentale. Pînă în momentul în care grupările teroriste transnaţionale şi 
Internaţionale au început să atace în mod organizat şi sistematic ţintele metropolitane, opinia publică 
şi responsabilii naţionali considerau că violenţa politică este ceva ce poate exista doar în 
republicile bananiere din Africa şi America Latină. 

Violenţa a fost iniţiată de state şi cetăţeni şi îndreptată împotriva altor state sau a propriilor 
cetaţeni. 
      La jumatatea anilor '60 practic toate mişcările de gherila erau sprijinite de blocul comunist, 
terorismul extinzîndu-se şi în America de Nord şi Europa, chiar în condiţiile în care aceste 
continente nu se confruntau cu insurgenţe. În cele două Americi s-au generalizat asasinatele 
politice Ku-Klux-Klan (Martin Luther King), extremist negri - Panterele negre. 
         În Asia, Coreea de Nord s-au înfiinţat tabere de pregătire a teroriştilor. Au acţionat grupări 
teroriste în Turcia, Italia, Guatemala, Argentina, Brazilia ce aparţineau extremei drepte. 
         Puterile sponsor au început să intervină direct sau în mod discret în sprijinirea mişcărilor 
teroriste transnaţional sau internaţional. Începînd cu anii'60, această formă de război ,”cu mîinile 
altuia” a fost larg folosită. Palestinienii acţionau în Paraguai, Franţa, teroriştii japonezi în Kuweit, 
Israel sau Olanda iar germanii în Suedia sau Ungaria. 
         În anul 1968 a început valul de terorism irlandez care se deosebeşte de izbucnirile 
anterioare prin marea sa eficienţă. Teroriştii nu făceau deosebire, atacurile nu erau îndreptate 
împotriva taberelor adverse. Barurile, parcurile, magazinele, mijloacele de transport în comun se 
numărau prin ţintele preferate ale atacurilor atît în Ulster cît şi în Anglia. 
        Analizînd istoricul terorismului putem face careva concluzii în baza celor relatate anterior. 
Asfel, expunîndu-ne referitor la apariţia şi evoluţia terorismului sesizăm că acest fenomen global 
se află într-o strînsă interdependenţă cu dezvoltarea societăţii. Paralel cu dezvoltarea societaţii 
terorismul capătă o nouă semnificaţie infracţională, punînd în pericol siguranţa vieţii cotidiene. 
După constatările mai multor specialişti şi practicieni, specificul terorismului depinde de 
particularităţile treptelor de dezvoltare a societăţii. 
       El este ca un indicator ce reflectă fenomenele de criză al căror nivel şi grad depinde de 
contradicţiile existente. 
       Referitor la noţiunea terorismului este util de remarcat faptul că, atît în literatura 
criminologică cît şi în cea juridică, nu s-a ajuns la o definiţie care să includă toate aspectele 
terorismului şi să fie unanim acceptată, aşa cum sunt infracţiunile cu caracter violent. 
          Cu toate ca au fost întreprinse pîna în prezent încercări de a da o defniţie general-acceptabilă, 
aceste încercări s-au soldat cu eşec. Aceste tentative au fost cel mai des însoţite de elaborarea unor 
norme de drept internaţional public, incluse în tratate şi convenţii.1 
          Astfel, cu prilejul primei conferinţe de unificare a dreptului penal, (Varşovia, 1927) a fost 
adoptat un text prin care se introducea, alături de piraterie, sclavie, vînzarea femeilor, traficul de 
droguri folosirea cu intenţie a unor mijloace capabile să ducă la un pericol comun. Noţiunea de 
pericol comun a fost înlocuită cu termenul de terorism cu prilejul celei de-a treia conferinţe, care s-
a desfasurat la Bruxelles, în perioda 26-30 iunie 1930, cînd   s-a propus ,,să se considere acte de 
terorism orice acte ale oricărui care savîrseşte crime contra vieţii, libertăţii sau integrităţii corporale 

                                                 
1 Iurie Lari, op. cit., p.84 
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a persoanelor ori acte contra bunurilor vreunui stat sau contra particularilor, în vederea manifestării 
sau realizării unor idei politice sau sociale. 
         O altă tentativă este cea a Societăţii Naţiunilor care a adoptat la 16 noiembrie 1937 o 
Convenţie privind terorismul. În acest document s-a dat prima defniţie a ,,actului terorist", care sună 
în felul următor: ,,Faptele criminale îndrepate direct împotriva unui stat, ale căror scop sau natură sunt 
de a provoca teroare asupra unei personalităţi determinate, grup de persoane sau asupra publicului." 
         În anul 1972, O.N.U. realizează primul său studiu asupra terorismului, însă nu ajunge la o 
defniţie unanim acceptată cu privire la acest fenomen. Mai mult ca atît ea nu a reuşit să obţină un 
consens suficient asupra măsurilor necesare pentru prevenirea şi combaterea actelor de 
terorism. Dificultatea deriva tocmai din caracterul politic al terorismului: definirea  
terorismului   a  devenit  o   problemă   insurmontabilă  datorită existenţei, pe plan internaţional, a 
unor poziţii statale divergente cu privire la legitimitatea organizaţiilor teroriste; formula 
consacrată pentru a defini această stare de fapt este următoarea: ,,ceea ce pentru o persoană 
înseamnă terorism, pentru alta reprezintă lupta de eliberare naţională."1 

Punctele de vedere contradictorii sunt rezultatul conflictelor de interese, în planul politicii 
internaţionale şi al sferelor de influienţă regională. 
        Există o confuzie extremă, în plan conceptual, în definirea diverselor forme de violenţă: 
terorism, crima organizată, războiul civil, statul dictatorial, confuzia este chiar mai mare atunci 
cînd se încearca separarea terorismului de miscarile insurgente ori separatiste. Toate acestea au 
generat ca în literatura de specialitate să întîlnim o varietate vastă de concepţii cu privire la terorism. 
Numai din 1937 şi pînă în 1981, istoricul american Walter Laqueur a numărat peste 109 de defniţii 
date terorismului, dar nici una dintre ele nu este suficient de cuprinzătoare. 

Referitor la terorism au fost elaborate şi unele doctrine care pledau pentru comiterea acestuia. 
În 1848, germanul Gheitghen a dovedit că interzicerea omorului este de neconceput în lupta 
politică şi că reişind din ,,cele mai înalte interese ale omenirii", lichidarea oamenilor poate fi 
îndreptăţită. El considera că cu ajutorul unui grup de oameni se poate crea un haos internaţional. 
Această concepţie a pus bazele ,,filosofiei bombei", care a dezvoltat ulterior ,,teoria distrugerii lui 
Bakunin. Aceasta recunoştea o singură acţiune - distrugerea, ruinarea. 

Doctrina ,,propagandei prin acţiune" a fost înaintată în anii 70 ai secolului XlX-lea. Esenţa ei 
constă în faptul că nu cuvîntul, ci activitatea teroristă poate trezi masele la presiuni asupra 
conducerii.2 

Pînă la primul război mondial, terorismul se considera arma celor din stînga. Dar, în fapt, la 
el recurgeau şi persoane fără platforme politice. Spre finele razboiului terorismul era practicat 
de cei de dreapta (ex. ,,Garda de Fier" în Romînia). Manifestările teroriste ale acestor mişcări 
aveau la baza teoriile ,,filosofiei bombei" şi ,,propagandei prin acţiune". 
             Pentru a aborda problema conceptului de terorism este binevenit ca de la bun început să 
pornim de la provinienţa etimologică a cuvîntului. Referitor la aceasta în literatură se întîlnesc 
diferite opinii, prima care ar fi, precum că, terorismul ar proveni de la latinescul terro, terroris, ceea 
ce înseamnă groază, frică, spaimă, provocată premeditat, prin ameninţare şi intimidare. 
        A doua opinie este precum că termenul provine din arabă şi se traduce literar prin 
,,consumator de haşiş" sau ,,toxicomani". Această grupare de toxicomani care adesea acţionau 
sub influenţa drogurilor, era folosită de către conducătorii ei spirituali pentru a răspîndi teroare în 

                                                 
1 Gheorghe Nistoreanu, Costică Păun, Criminologie, Bucureşti 1994, p.318 
2 Maria Mutu, Terorismul: aspecte penal, criminologic, social, Analele Ştiinfifice ale USM, seria ştiinţe socio-
umanistice, vol. I, Chişinău 2001, p. 321 
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rîndul ,,necredincioşilor" prin violenţă şi crimă. Prin act terorist ca metodă de acţiune se înţelege 
practicarea teroarei.1 

Actul terorist înseamnă comiterea unor acţiuni periculoase publice sau ameninţarea cu 
asemenea acţiuni orientate spre înspăimîntarea populaţiei sau a unui grup social în scopul 
influienţării directe sau indirecte, a luării de decizii sau refuzul lor în interesul teroriştilor. 

Cercetatorii de la Universitatea ,,George Waschington", studiind terorismul, 1-au comparat cu 
starea persoanelor lipsite de imunitate în cazul unei boli contaginoase, afirmînd că, tot aşa, nu 
există imunitate împotriva terorismului pentru indivizi, colectivitate şi naţiune. 

Herman, în 1981, a dat o definiţie cuprinzătoare terorismului, arătînd că terorismul - înseamnă 
folosirea extinsă şi sistematică a violenţei ofensive, a crimei şi distrugeri, vizînd oficialitaţile şi 
populaţia, ca şi proprietatea publică şi privată, în scopul de a determina indivizii, entităţile economice 
şi administrative să-şi schimbe comportamentul şi strategiile actuale, asfel încît să corespundă 
cererilor teroriştilor.2 

 Schwind, în 1987, a dat, de asemenea o definiţie clară şi simplă a terorismului, şi anume, 
precum că terorismul este comportamentul unui grup care prin mijloace violente, încearcă să-şi 
impună voinţa în faţa persoanelor sau proprietăţii. 

În Romînia, terorismul a fost considerat ca о modalitate a crimei organizate. Desemenea, şi legislaţia 
penală a Italiei, atribuie infracţiunile de terorism la una din formele criminalităţii organizate.3  

           Asfel, Ion Pitulescu defineşte terorismul ca fiind acea „practică de rezolvare prin mijloace 
violente  a divergenţilor dintre grupări  de interese,  organizaţii criminale sau indivizi, precum şi 
pentru impunerea unor revendicări politice, economice, religioase, etnice sau de altă natură, 
urmarindu-se cu preponderenţă, înspăimîntarea unei colectivităţi de oameni, a opiniei publice, care la 
rîndul ei, să exercite presiuni asupra autorităţilor şi chiar a guvernului, pentru satisfacerea 
revendicărilor pretinse de grupările sau organizaţiile teroriste.4 
         De asemenea, se consideră că actele de terorism sunt cele care într-un caz concret, reprezintă 
о ameninţare de о gravitate deosebită, cu tendinţă de a se respeta, care lezează interesele vitale 
ale unor grupuri mari de oameni, ale unor state şi chiar ale întregii umanităţi. 
       Ca orice parteneriat, şi cel între crima organizată şi terorism presupune drepturi şi obligaţii 
corelative reciproce. În acest sens, crima organizată pune la dispoziţia terorismului potenţialul său 
financiar şi, în parte, cel logistic. Esenţa acestei legături о constituie potenţialul financiar al 
crimei organizate, care este valorificat pentru terorism.5 

О definiţie conceptuală poate fi aceea că actul terorist este violenţa premeditată, motivată 
politic, împotriva unor obiective necombatante de către grupări subnaţionale sau agenţi clandestini, 
de obicei cu scopul de a influenţa о audienţă.6 Referitor la conceptul de terorism este binevenit să 
menţionăm şi noţiunea din punct de vedere juridico-penal al terorismului. Astfel, Codul Penal al RM 
în art. 278 stipuleaza că actul terorist reprezintă provocarea unei explozii, a unui incendiu sau 
săvîrşirea altei fapte care creează pericolul de a cauza moartea ori vătămarea integrităţii corporale 
sau a sănătăţii, daune esenţiale proprietăţii sau mediului ori alte urmări grave, dacă această faptă este 
săvîrşită în scopul de a intimida populația unui stat ori o parte din ea, de a atrage atenţia societăţii 
asupra ideilor politice, religioase ori de altă natură ale făptuitorului sau de a sili un stat, o organizație 

                                                 
1 Ляхов Е., Политика терроризма, политика насилия и агрессии, Москва1987, p.21 
2
 Dupa Ioan Al. Iacobuţă, Criminologie, Ed. Junimea, Iaşi 2002, p.203 

3 1 Зарубежное законодательств в борбе с терроризмом, под редакций И. С. Власов, Москва 2002, р. 103     
4 2 Pitulescu, Al IV-lea Război Mondial - Crima Organizată, Ed. Naţională, Bucureşti 1996, p. 56 
5
 T. Amza, Criminologie teoretică. Teorii reprezentative şi politică criminologică, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 2000,p. 

534 
6
 O. Pop, Reglementarea infracţiunii de terorism în legislaţia principalelor state din lume, Ed. Mirton, Timişoara 

2002, p.2 
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internațională, o persoană juridică sau fizică să săvîrşească sau să se abţină de la săvîrşirea vreunei 
acţiuni, precum şi ameninţarea de a săvîrşi astfel de fapte în aceleaşi scopuri. 

О defniţie similară este prevăzută şi în Legea cu privire la combaterea terorismului.1 
Legislaţia S.U.A. defineşte terorismul ca acte de violenţă savirşite cu intenţie din motive 

politice, îndreptate împotriva celor care nu se află în acţiuni militare cu scopul de a influienţa 
comunitatea umană. 

Biroul de combatere a terorismului al S.U.A. defineste terorismul ca folosirea violenţei ori cu 
ameninţarea folosirei acesteia în scopuri politice, şi anume, în susţinerea sau împotriva regimului 
politic existent. 

Cu toate că sunt formulate în mod diferit, ambele defniţii pun acentul pe faptul că autorii actelor 
teroriste savîrşesc acte doar din motive politice. 
          Actul terorist nu reprezintă doar simple acţiuni criminale, ci este un fenomen mult mai larg, 
decît aşa cum este definit tradiţional, în literatura de specialitate, cu caracter local sau internaţional, 
nu desemnează nici autorităţile comise de opozanţi ai unui stat, care opereză în grupuri restrînse, 
secrete.        Savîrşirea unor explozii, incendieri sau a altor acţiuni ce crează explozii, incendieri sau 
a altor acţiuni ce crează pericol pentru viaţa oamenilor sau crează prejudicii considerabile, nu este о 
companie pur militară, ci о încercare, de a tulbura viaţa normală a unei societăţi folosind tactici ce 
pun în pericol sau ţintesc cu intenţie oameni obişnuiţi. Definind terorismul, e important să se facă 
distincţie între „teroare" şi „terorism", noţiuni des confundabile, dar în esenţă sunt antonime. 
Teroare este activitatea puterii de stat în raport cu oponenţii săi. De obicei, ea este numită şi  
„teroare de stat". 

În concepţia lui V. Komisarov, terorismul se dosebeşte de teroare: 

• terorismul are un caracter social nu de masă; 

• subiectul terorismului nu are nici о  putere legal constituită asupra teritoriului unde-şi 
desfăsoară activitatea.   

• dacă teroarea este un factor social-politic, atunci terorismul e unul juridico-penal. 
         Terorismul este modalitatea de luptă a parţii slabe contra celor puternici, iar teroarea - a parţii 
puternice împotriva celor slabi.2 

Actul de terorism este definit independent de cauza care îl justifică, oamenii folosind 
terorismul în numele unor cauze proprii. Tendinţa de a atribui terorismului orice act de teroare (de 
violenţă) este greşită. Terorismul reprezintă un tip specific de violenţă. De obicei, teroriştii au un 
scop bine determinat, adică terorismul este о infracţiune.Ei cunosc urmările pe care le doresc, 
violenţa teroristă nu este nici sponatnă, nici întîmplătoare. Terorismul are intenţia de a produce frică, 
îndreptată spre altceva decît victima nemijlocită. Astfel, principalul obiect al acţiunilor teroriste 
nu este victima, ci persoanele rămase în viaţă. Victima, în cazul dat, reprezintă instrumentul, 
iar omorul - metoda. Prin aceasta terorismul se deosebeşte de actele de violenţă, cum ar fi, de 
exemplu, violenţa criminală. 

Pentru ca un act să poată fi considerat terorist, rezultatul cu care se soldează trebuie să 
producă neapărat teroare, aceasta din urmă constituind matricea ideală de materializare a unei 
rupturi afective şi psihologice între populaţie şi putere. 

 Una din principalele caracteristici ale terorismului о formeaza folosirea cu premeditare a 
ameninţării cu violenţă. Dacă lipseşte acest element, fapta respectivă nu se încadrează în categoria 
actelor de terorism. 

                                                 
1 Art. 2 din Legea cu privire la combaterea terorismului, N. 539-XV din 12 octombrie 2001 
2 Maria Mutu, Terorismul: aspecte penale, criminologic, social, Analele Ştiinţifice ale USM, seria ştiinţei umane, 
vol.I, Chişinău 2001,  p. 324 
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О altă caracteristică a terorismului о alcatuieşte clandestinitatea. Necesitatea clandestinităţii 
reiese din însă-şi natura acţiunii violente, întrucît teroriştii sunt nevoiţi să acţioneze acoperit, 
pentru evitarea indentificării lor de către forţele de ordine. 

О altă caracteristică a terorismului este practicarea în grup. Grupurile teroriste crează, de 
obicei, о structură de susţinere din rîndul simpatizanţilor şi al oamenilor care au  scopul să-i apere. 
Fiind de regulă, restrînse în număr, grupurile teroriste devin unităţi operative în cadrul unor 
organizaţii mai mari. 
Pentru terorism sunt, deasemenea, caracteristice şi: 

− Crearea unei situaţii de pericol; 

− Caracterul public al executării acţiunilor; 

− Influienţarea unor persoane concrete în scopul satisfacerii unor cerinţe. 
         În concluzie, menţionăm că, deşi actul terorist este unanim condamnat ca fenomen, putem 
afirma totuşi că în prezent nu există о definiţie clară de terorism, principala cauză a acestei situaţii 
fiind imposibilitatea de a elabora şi adopta la ora actuală о definiţie generală a terorismului. 
Aceasta se datoreză faptului că actul terorist este un fenomen complex, un fenomen ce este în 
independent de cauzele care îl generează şi condiţiile care îl favorizează, acestea din urma facîndul 
să se manifeste în diferite forme şi tipuri. 
         Dincolo de dificultăţile de ordin conceptual şi metodologic pe care le presupune 
terorismul ca fenomen social şi politic, considerăm ca о definiţie aceptabilă se poate elabora. 
         Astfel, generalizînd cele expuse, putem defini terorismul ca fiind о faptă social periculoasă 
publică sau ameninţare cu savîrşirea acesteia, îndreptată spre tensionarea populaţiei sau a unui grup, 
în scopul influenţării directe sau indirecte a luării unor decizii sau a refuzului de la luarea acestora în 
folosul teroriştilor. 
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Summary: The right to free movement in the Schengen area is a right, not just for almost half 

a billion European citizens, but also for third-country nationals legally resident in the Schengen 
area. A Europe without internal borders also brings important economic benefits, which shows that 
the Schengen area is a palpable, appreciated and successful reality demonstrating its importance for 
everyday life. Removing internal border controls has consequences for other policy areas, such as 
addressing cross-border crime, cross-border travel, cross-border trade and cross-border justice. 
Consequently, the rules on the Schengen area therefore do not only concern the free movement of 
persons, but also visas, asylum and police, customs and judicial cooperation. In this article, the 
authors elucidate the specifics of police and judicial cooperation within the Shengen Area, as well as 
the modalities of Moldova's co-operation with the member states of the Shengen Area. 

Keywords: Shengen area, police cooperation, judicial cooperation, EUROPOL, EUROJUST. 
     

La începutul anilor ’80, s-a demarat, la nivel european, o discuţie în legătură cu importanţa 
termenului libertate de mişcare. În anul 1984, fostul cancelar german Helmut Kohl s-a întîlnit cu 
preşedintele de atunci al Franţei, Francois Mitterand, la trecerea frontierei „Golden Brenn” din 
apropiere de Saarbrücken. Aici au luat decizia de a elimina controalele la frontiera dintre Germania şi 
Franţa. Viziunea lor a condus, într-o primă fază, la un acord între Germania, Franţa, Ţările de Jos, 
Belgia şi Luxemburg, încheiat în 1985, pe nava „Princesse Marie Astrid” pe rîul Moselle, în dreptul 
localităţii de frontieră Schengen din Luxemburg. Acordul este cunoscut şi sub denumirea de Acordul 
de la Shengen sau Schengen I.  

Scopul “Acordului între statele Uniunii Economice Benelux, al Republicii Federale Germania 
şi al Republicii Franceze privind eliminarea graduală a controalelor la frontierele comune1” era 
eliminarea controalelor la frontierele interne şi armonizarea controalelor la frontierele externe. De 
menționat că Acordul de la Shengen din 1985 a avut ca și model: Convenția-cadru privind transferul 
controlului de persoane la frontierele externe ale Benelux, semnată de Belgia, Olanda și Luxemburg 
la 11 aprilie 1960 și intrată în vigoare la 1 iulie a aceluiași an, precum și Acordul de la Saarbrucken, 
încheiat pe 13 iulie 1984 între Republica Federală Germania și Franța, privind eliminarea graduală a 
controalelor la frontierele dintre cele două state (intrat în vigoare în aceeași zi)2.   

Acordul de la Shengen din 1985 a fost urmat de Convenția din 1990 de aplicare a Acordului la 
Schengen sau Shengen II - în vigoare din 26 martie 1995 - care conține dispoziții specifice, necesare 
pentru implementarea cu succes a ideilor de la Schengen. Eliminarea controlului la frontierele interne 
a pus în evidenţă probleme de securitate, fapt ce a dus la măsuri compensatorii luate în domeniile 

                                                 
1 Acord între guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze 
privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele lor comune, 14 iunie 1985// http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?uri=CELEX:42000A0922(01)  
2Ilie, E.-O.: Libertatea de circulație a cetățenilor Uniunii Europene pe teritoriul statelor-membre (Rezumat). 
București, 2013.p. 25. 
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eliberării de vize, azil, poliţie, cooperarea vamală și judiciară și schimbul de informaţii (Sistemul de 
Informații Schengen - SIS). Obiectivele principalele ale acordului rezidă în: armonizarea prevederilor 
legate de intrarea şi şederea de scurtă durată în spaţiul Schengen a cetăţenilor din afara UE 
(omogenizarea vizei Schengen); problema azilului - cu determinarea privind cărui dintre statele-
membre se va supune solicitantul azilului; probleme de combatere vamală a crimelor legate de 
droguri; cooperarea poliţiei (urmăriri periculoase); cooperarea dintre statele Schengen în probleme de 
justiţie1.  

Iniţial, acquis-ul Schengen nu făcea parte din cadrul legislativ comunitar, prin urmare normele 
ce alcătuiau acquis-ul Shengen nu se bucurau de aplicabilitate directă, pentru a produce efecte 
juridice avînd nevoie de instrumente de introducere în dreptul național al fiecărui stat-membru A fost 
necesar ca statele participante să adopte reglementări interne uniforme referitoare la efectuarea 
controalelor la frontiere, norme armonizate privind acordarea vizelor și condițiile de intrare pe 
teritoriul statelor-membre, precum și să impună măsuri de secutritate și pentru a preveni migrația 
ilegală.  

O primă modificare a naturii juridice a acquis-ului Shengen a fost făcută printr-un Protocol 
ataşat Tratatului de la Amsterdam din 2 octombrie 1997, astfel, acquis-ul Shengen fiind încorporat în 
cadrul legislativ şi instituţional al Uniunii Europene, respectiv în Titlu IV: „Vize, azil, imigraţie şi 
alte politici legate de libera circulaţie a persoanelor”. De asemenea, conform Tratatului de la 
Amsterdam, Consiliul Uniunii Europene a preluat prerogativele Comitetului Executiv Schengen, iar 
de la data de 1 mai 1999, Secretariatul Schengen a fost încorporat în cadrul Secretariatului General al 
Consiliului Uniunii Europene, fiind create şi noi grupuri de lucru, pentru a ajuta Consiliul în 
activităţile desfăşurate. În acest fel, spaţiul Schengen se constituie ca un teritoriu mai mic, în cadrul 
teritoriului mai mare al Uniunii Europene. 

La data de 27 mai 2005, şapte state membre ale Uniunii Europene au semnat la Prüm „Tratatul 
între Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele 
Ducat de Luxemburg, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Austria privind aprofundarea cooperării 
transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalității transfrontaliere și 
migrației ilegale”2.   

Denumit şi Schengen III, tratatul are ca obiectiv intensificarea cooperării între statele 
semnatare în lupta împotriva terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale, prin 
intermediul schimbului de date genetice (ADN), amprentele digitale, înmatriculările de vehicule şi 
alte date cu caracter personal. Tratatul prevede, de asemenea, constituirea de patrule comune şi alte 
forme de intervenţie (însoţitori de securitate la bordul aeronavelor, asistenţă comună la evenimente 
de mare anvergură, etc.)3. 

În data de 5 decembrie 2006 a fost semnat un Acord de Implementare Tehnică şi 
Administrativă (ATIA) care conţine prevederile necesare implementării tehnice şi administrative a 
Tratatului. 

O nouă transformare sub aspectul naturii juridice a politicilor de justiție și afaceri interne ale 
Uniunii Europene, care le include și pe cele aferente acquis-ului Shengen, s-a produs după 1 
decembrie 2009. Prin intermediul Tratatului de la Lisabona4, pilonul Cooperare polițienească și 
judiciară în materie penală al UE a dobîndit caracter ”comunitar” prin includerea ansamblului 
                                                 
1http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration
/l33020_ro.htm   
2Convenția de la Prum-Shengen III din 27.05.2005// http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=649  
3http://www.schengen.mira.gov.ro/Documente/utile/catutil/DE%20LA%20SCHENGEN%20LA%20PRUM%20fina
l.pdf  
4  Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a 
Comunităţii Europene, semnat la Lisabona, 13 decembrie 2007.Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 2007/C 
306/01// http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:RO:HTML  
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normelor referitoare la Spațiul de libertate, securitate și justiție în Titlul V al Părții a treia din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 

Aderarea la spaţiul Schengen este permisă oricărui stat european, însă pentru a se asigura 
limitarea pericolelor şi consolidarea securităţii Uniunii Europene, în întregul ei, fiecare ţară 
interesată, inclusiv membră a Uniunii, trebuie să facă, într-o manieră corectă, uniformă şi eficientă, 
dovada unor importante capacităţi, cum sunt cele referitoare la:  

1. Capacitatea de a-şi asuma responsabilitatea controlării frontierelor externe ale spaţiului 
Schengen, în numele tuturor statelor care fac parte din acest spaţiu;  

2. Capacitatea de a coopera eficient cu statele care fac parte din spaţiul Schengen, pentru a 
menţine un nivel ridicat de securitate, după eliminarea controalelor la frontierele interne;  

3. Capacitatea de a aplica întregul ansamblu de norme Schengen;  
4. Capacitatea de a se conecta la Sistemul de Informaţii Schengen şi de a-l utiliza, etc. 
Cooperarea polițienească a statelor în cadrul Zonei Shengen. Cooperarea polițienească nu 

a așteptat semnarea tratatelor pentru instituirea acesteia, cu toate acestea, Convenția din 1990 cu 
privire la aplicarea Acordului de la Shengen codifică o astfel de cooperare, capitolul I, titlul III 
intitulat ”Poliție și securitate” fixează bazele acestei cooperări. Obiectivele se regăsesc în art. 39 al 
Convenției din 1990: prevenirea și detectarea infracțiunilor prin stabilirea principiului asistenței între 
statele-membre.  

Schimbul de informații se efectuiază la solicitarea unui stat, acestea putînd fi utilizate în scopul 
de furnizare a dovezilor cu privire la presupusa crimă cu acordul autorităților judiciare ale statului1, 
dar, de asemenea, din oficiu, autoritățile judiciare nefiind implicate în acest caz2. Cele mai 
importante inovații includ metode de cooperare transfrontalieră, dreptul de observare transfrontalieră 
și dreptul de urmărire transfrontalieră. 

Dreptul de observare transfrontalieră permite în unele condiții de a urmări o filare pe teritoriul 
unui stat membru în baza asistenței judiciare. Acest drept poate fi, de asemenea, foarte eficace în 
lupta contra criminalității transfrontaliere organizate sau contra unor infracțiuni, cum ar fi terorismul, 
spre exemplu. Dreptul de urmărire permite, în unele condiții, de a continua urmărirea fără autorizație 
prealabilă pe teritoriul unui stat vecin.  

Pe lîngă aceasta, Convenția din 1990 se interesează de soluționarea problemelor comune ce 
vizează represiunea criminalității în materie de stupefiante (art. 70-76) și îndeamnă spre adoptarea 
unei reglementări armonizate în materia armelor de foc și munițiilor (art. 78-91). În cele din urmă, 
Convenția din 1990 încurajează înființarea cooperărilor bilaterale ”în scopul de a promova și de a 
accelera cooperarea între părțile contractante”(art. 47, al. 2 și art. 39, al.5). Astfel, ofițerii de legătură, 
instituirea comisariatelor comune care înglobează o parte din jandarmerie și vamă permite a 
coordona activitatea poliției de o parte și alta a frontierei3. 

Sistemul de Informații Shengen este în mod cert cheia cooperării polițienești în contextul 
Spațiului Shengen. Titlul IV al Convenției din 1990 îi este consacrat în întregime, în timp ce titlul VI 
consacră protecția datelor cu caracter personal. 

Sistemul de Informaţii Schengen reprezintă sistemul informatic poliţienesc instituit la nivelul 
Uniunii Europene şi utilizat de statele membre pentru cooperarea, prin schimb de informaţii, în 
vederea menţinerii ordinii publice şi securităţii naţionale pe teritoriile acestora. SIS are ca obiectiv 
menţinerea ordinii şi securităţii publice, inclusiv a securităţii statului şi aplicarea dispoziţiilor 
Convenției din 1990 de aplicare a Acordului de la Shengen (CAAS) cu privire la circulaţia 

                                                 
1 art. 39-2 al Convenției din 1990 cu privire la aplicarea Acordului de la Shengen, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A41997A0819(01)  
2 Ibidem, art. 46 
3 Garcia. S.: L’ integration de acquis de Schengen dans le Traite d’Amsterdam, Les Cahiers du CREMOC. Paris, 
2007.p. 65. 
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persoanelor pe teritoriul Părţilor Contractante, cu ajutorul informaţiilor transmise prin acest sistem 
informatic. „Părţile contractante” reprezintă statele semnatare ale CAAS şi membre ale spaţiului 
Schengen. 

Iniţial, sistemul a fost conceput pentru 15 state membre care implementau CAAS – SIS 1. 
Ulterior, prin aderarea statelor nordice în 2001, sistemul a fost extins la 18 state utilizatoare – SIS 1+. 
Sistemul trebuia să debuteze în 1992, dar a fost lansat efectiv la 26 martie 1995 cu Belgia, Franţa, 
Germania, Luxemburg, Olanda, Portugalia şi Spania. La 26 octombrie 1997, Italia s-a conectat la 
SIS, la 1 decembrie – Austria, iar la 8 decembrie – Grecia a implementat SIS, deşi controalele între 
această ţară şi restul statelor membre Schengen au continuat pînă în anul 2000.  

La 26 martie 2000, acestea au fost eliminate. La 25 martie 2001, la SIS s-au conectat şi 
Danemarca, Suedia, Finlanda, Norvegia şi Islanda. Din punct de vedere tehnic, prima ţară care a 
realizat sistemul său naţional a fost Austria1. Arhitectura SIS 1+ este formată din:  

  • un sistem central denumit C.SIS (localizat în Franţa, la Strasbourg); 
  • componentele naţionale ale acestuia, denumite N.SIS, existente, în mod obligatoriu, în toate 

statele membre Schengen. 
La acest sistem IT se adaugă o reţea denumită SIRENE (Supplementary Information Request at 

the National Entry – Solicitarea de informaţii suplimentare la intrarea pe teritoriul naţional), care 
reprezintă interfaţa umană a SIS. Baza de date SIS conţinea următoarele informaţii: 

1. date despre refuzul de intrare sau şedere pentru cetăţenii statelor terţe, adică statelor care nu 
sunt membre ale UE, 

2. date despre persoane urmărite pentru a fi arestate sau supuse expulzării în baza Mandatului 
European de Arestare, 

3. date despre persoanele dispărute, 
4. date despre persoanele solicitate pentru proceduri judiciare (persoanele ce urmează să se 

prezinte în faţa autorităţilor judiciare în legătură cu procedurile criminale, persoanele cărora trebuie 
să li se anunţe sentinţa de judecată, martorii) 

5. date emise pentru supravegherea discretă sau pentru verificări specifice cu referinţă la 
persoane şi obiecte; 

6. date despre obiectele căutate în scopuri de confiscare sau de ducere a evidenţei în 
procedurile criminale2. 

Noile descoperiri tehnice, noile nevoi apărute pe parcursul operării SIS, noul context legal 
apărut după Tratatul de la Amsterdam şi extinderea Uniunii Europene au impus dezvoltarea celei de-
a doua generaţii a SIS. Procesul de elaborare a unei baze legale pentru funcţionarea SIS II a început 
în 2001. 

Sistemul de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II) este un sistem de informaţii la 
scară largă, care conţine alerte cu privire la persoane şi la obiecte. Acesta este folosit de către poliţia 
de frontieră, de agenţii vamali, de autorităţile de eliberare a vizelor şi de aplicare a legii din întregul 
spaţiu Schengen, în vederea asigurării unui nivel ridicat de securitate. 

 Baza legală privind SIS II cuprinde în principal: Regulamentul (EC) nr. 1987/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Sistemului de Informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II3);  Regulamentul (EC) 
nr. 1986/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, din 20 decembrie 2006 privind accesul la 
Sistemul de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II), al serviciilor competente, din statele 

                                                 
1 Sistemul de Informații Shengen. Colecția Europolis. București, 2010.p. 8.     
2 http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/ML/ro/ro_konzuli/071217sis_ro.htm?printable=true  
3 Regulamentul (EC) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului de Informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II)   
http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=666. 
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membre, responsabile de emiterea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor; Decizia Consiliului 
2007/533/JAI privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen de a 
doua generaţie (SIS II)1. 

SIS II este conceput pentru a fi uşor de administrat, rentabil şi mai omogen decît SIS, în special 
din punctul de vedere al utilizatorilor. Noul sistem permite:  

− conectarea unui număr dublu de utilizatori faţă de cei curenţi;  

− extinderea accesului la SIS şi pentru: EUROPOL, EUROJUST, toţi magistraţii, autorităţile 
responsabile cu emiterea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, autorităţile responsabile cu 
emiterea vizelor, autorităţile centrale responsabile cu examinarea cererilor de viză, autorităţile 
centrale responsabile cu emiterea permiselor de rezidenţă şi administrarea legislaţiei privind străinii, 
în contextul aplicării prevederilor Convenției din 1990 legate de circulaţia persoanelor;  

− gestionarea unor volume mai mari de date;  

− introducerea de noi categorii, respectiv:  utilaje industriale (maşini pentru construcţii etc.); 
  aeronave, ambarcaţiuni, nave şi motoare pentru nave;  plăcuţe de înmatriculare a vehiculelor, 
documentele vehiculului, alte documente de înregistrare;  documente de identitate în alb sau 
completate, toate tipurile; cărţi de credit, cecuri, toate tipurile de hîrtii de valoare.  

− integrarea mandatului european de arestare în SIS (prevăzut pentru articolul 95 din 
Convenția din 1990);  

− stocarea şi interogarea datelor biometrice (amprente digitale şi fotografii în cazul 
urmăririlor de persoane); 

− efectuarea unei căutări combinate în SIS (combinarea semnalărilor privind persoane cu cele 
privind obiecte, de exemplu: legături posibile: persoană + persoană, persoană + obiect);  

− conectarea noilor utilizatori va fi simplă, cu un minim de impact asupra utilizatorilor 
actuali;  

− prelucrarea datelor privind persoanele de a căror identitate s-a abuzat;  

− adăugarea traducerii datelor suplimentare;  

− posibilitatea renunţării la copia naţională a SIS II;  

− căutarea direct în C.SIS;  

− statele membre pot păstra o copie a bazei de date centrale la nivel naţional, totală sau 
parţială2. 

Odată ce SIS II a devenit funcţional, se aplică următoarele prevederi şi proceduri cu privire la 
alerte: 

− în cazul unei persoane căutate, alerta va fi echivalentă cu un mandat european de arestare 
sau cu o cerere de arestare provizorie (în cazurile de extrădare); autoritatea competentă va acţiona în 
consecinţă; 

− în cazul unei persoane dispărute, autoritatea va raporta cînd a fost localizată persoana 
respectivă şi cînd a fost întreprinsă acţiunea solicitată de către autorităţile care au creat alerta; 

− în cazul unei persoane căutate în cadrul unei acţiuni penale, autoritatea va acţiona conform 
solicitării Biroului SIRENE; 

− în cazul alertelor privind infracţiuni grave sau ameninţări la adresa siguranţei publice, 
autoritatea va desfăşura un control discret sau unul specific, conform solicitării autorităţii care a creat 
alerta şi în măsura în care acest lucru respectă legislaţia naţională a statului membru în care este 
localizată persoana; 

                                                 
1 Decizia Consiliului 2007/533/JAI privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen 
de a doua generaţie (SIS II)// http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=URISERV%3Al14569. 
2 Sistemul de Informații Shengen. Colecția Europolis. București, 2010.p. 11-12.     
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− dacă o autoritate a unui stat membru descoperă un obiect menţionat într-o alertă din SIS II 
ca fiind căutat pentru a fi confiscat sau utilizat ca probă în cadrul unei proceduri penale, autoritatea 
respectivă va confisca obiectul sau va lua toate măsurile de protecţie necesare. 

Avînd în vedere cantitatea foarte mare de date conţinută în SIS, majoritatea datelor cu caracter 
personal, Convenția din 1990 cu privire la aplicarea Acordului de la Shengen are prevăzute o serie de 
măsuri legate de protecţia acestora împotriva accesului neautorizat sau utilizării abuzive din partea 
statelor membre sau a altor persoane neautorizate. Astfel, Convenția din 1990 prevede că datele pot 
fi utilizate numai în scopurile specificate în cadrul fiecărei categorii de semnalări (art.95-100). Datele 
pot fi copiate numai în scopuri tehnice şi nu pot fi utilizate în scopuri administrative. Excepţiile sunt 
punctuale şi nerespectarea acestora este considerată ca neîndeplinire a prevederilor Convenției. 
Persoanele pot solicita accesul la datele personale conţinute în legătură cu persoana lor (art.109 din 
Convenție). Faţă de aceste date, se aplică legislaţia naţională referitoare la protecţia datelor personale 
din fiecare stat membru. 

Oficiul European de Poliție (EUROPOL). EUROPOL este agenția UE care se ocupă de 
aplicarea legii în cadrul Uniunii Europene şi care operează cu toate informaţiile referitoare la 
criminalitate. Obiectivul său este acela de a îmbunătăţi eficacitatea şi cooperarea autorităţilor 
competente din statele membre în ceea ce priveste prevenirea şi combaterea formelor grave de crimă 
internaţională organizată şi terorism. EUROPOL are misiunea de şi aduce o contribuţie semnificativă 
la acţiunea Uniunii Europene de aplicare a legii împotriva crimei organizate şi a terorismului, 
concentrîndu-şi eforturile asupra organizaţiilor criminale1.    

Înfiinţarea EUROPOL a fost convenită prin Tratatul de la Maastricht privind Uniunea 
Europeană din 7 februarie 1992, dar agenția a început să îşi desfăşoare toate activităţile în data de 1 
iulie 1999. Avînd sediul la Haga, în Olanda, EUROPOL a început să-şi desfăşoare activitatea pe 3 
ianuarie 1994, sub denumirea de Unitatea Droguri EUROPOL, acţiunile sale fiind limitate la lupta 
împotriva drogurilor. Treptat, s-au adăugat şi alte domenii importante de criminalitate.  

Convenţia EUROPOL2 a fost ratificată de toate statele membre şi a intrat în vigoare la 1 
octombrie 1998. În urma adoptării mai multor hotărîri cu caracter juridic, cu privire la Convenţie, 
EUROPOL-ul a început să-şi desfăşoare toate activităţile în data de 1 iulie 19993. 

În conformitate cu art. 3 al Convenției de instituire, EUROPOL are următoarele atribuţii 
principale: 

a) facilitarea schimbului de informaţii între statele membre; 
b) obţinerea, centralizarea şi analizarea datelor şi informaţiilor; 
c) notificarea imediată a autorităților competente ale statelor membre, prin intermediul 

autorităților naționale, asupra informațiilor de interes, precum și asupra conexiunilor stabilite între 
diferite infracțiuni; 

d) acordarea  de  sprijin  în  investigaţiile  desfăşurate  în  statele membre  prin  furnizarea  de  
informaţii relevante unităţilor naţionale; 

e) menţinerea unui sistem computerizat al informaţiilor culese cuprinzînd datele prevăzute la 
art. 8, 10 şi 11 din Convenţia privind înfiinţarea Oficiului European de Poliţie. 

EUROPOL sprijină activităţile de aplicare a legii desfăşurate de statele membre, îndreptate în 
special împotriva: traficului ilegal de droguri; reţelelor ilegale de imigraţie; terorismului; falsificării 

                                                 
1 Chaltiel, F.:  Manuel de droit de l'Union européenne, Paris: Presses Universitaires de France, 2005. p. 156.            
2 Convenție privind înfiinţarea Oficiului European de Poliţie, în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană (Convenţia Europol), 26 iulie 1995 // www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?...  
3 Gyula, F.: Drept instituţional comunitar, Cluj-Napoca: Editura”Sfera-Juridică”, 2006. p.194. 
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banilor (falsificarea monedei euro) şi a altor mijloace de plată; traficului ilegal cu fiinţe umane; 
traficului ilegal cu vehicule; spălării banilor1. 

Atunci cînd este implicată o structură de crimă organizată şi sunt afectate două sau mai multe 
state membre, priorităţile EUROPOL includ infracţiunile împotriva persoanelor, infracţiunile 
financiare şi infracţiunile cibernetice. EUROPOL activează şi în domeniul promovării analizei 
criminalistice şi a armonizării tehnicilor de anchetă din cadrul statelor membre. 

În conformitate cu prevederile Convenţiei EUROPOL, a fost creat un Organism Comun de 
Supraveghere – Joint Supervisory Body (JSB) – organism independent care monitorizează conţinutul 
şi modul de utilizare a tuturor datelor personale în activităţile desfăşurate de EUROPOL, asigurîndu-
se că sunt respectate drepturile persoanelor privind protecţia datelor. 

Fiecare stat membru înfiinţează sau desemnează o unitate naţională care constituie  singurul  
organism  de  legătură  dintre  EUROPOL  şi  autorităţile  naţionale competente. Relaţiile dintre 
unitatea naţională şi autorităţile competente se supun legislaţiei naţionale în vigoare şi, în special, 
cerinţelor constituţionale relevante. 

De menționat că, unităţilor naţionale le revin următoarele sarcini: 
- să  furnizeze  Oficiului  EUROPOL,  din  proprie  iniţiativă,  datele  şi  informaţiile  

necesare  îndeplinirii sarcinilor care le revin; 
- să răspundă solicitărilor EUROPOL în ceea ce priveşte datele şi informaţiile şi serviciile de 

consultanţă; 
- să actualizeze datele şi informaţiile;  
- să evaluieze datele și informațiile în conformitate cu legislația în vigoare referitoare la 

autoritățile competente și să transmit acestora materialele respective;  
- să emită solicitări de consultanţă, de date şi informaţii şi de analiză către EUROPOL; 
- să furnizeze Oficiului EUROPOL date care să fie stocate în sistemul computerizat; 
- să asigure respectarea legislaţiei naţionale la fiecare schimb de informaţii dintre acestea şi 

EUROPOL. 
Reţeaua de ofiţeri de legătură EUROPOL. Ofiţerii de legatură EUROPOL asigură о 

conexiune activă între sediul EUROPOL de la Haga şi cele 28 de unităţi naţionale EUROPOL din 
capitalele statelor-membre. Aceasta este о reţea unica alcatuită dintr-un numar de 129 de ofiţeri de 
legatură, care au un rol important în activităţiie zilnice de aplicare a legii, prin facilitarea 
schimburilor de informaţii, precum şi prin asigurarea asistentei şi a coordonării în desfăsurarea 
anchetelor. De asemenea, EUROPOL găzduieşte ofiţeri de legătura din 10 ţări care nu sunt membre 
ale UE şi din organizaţii care acţionează împreuna cu EUROPOL în baza acordurilor de cooperare. 
Aceasta reţea este sprijinită de canale de comunicare securizate asigurate de către EUROPOL. În 
plus, EUROPOL a detaşat doi ofiţeri de legătură la Washington DC şi unul la sediul INTERPOL de 
la Lyon2. 

Sistemul informaţional EUROPOL. Scopul primordial al Sistemuiui Informaţional 
EUROPOL (EIS) este identificarea unor corespondente între datele furnizate de diferite state membre 
şi părți terţe. Germania a furnizat cele mai multe date în sistem, fiind urmată de Franța, Belgia, 
EUROPOL (în numele părţilor terţe) şi Spania. Trebuie menţionat ca marea majoritate a datelor din 
EIS sunt întroduse cu ajutorul sistemelor automate de încarcare a datelor. La începutul anului 2010, a 
fost întrodusă о noua versiune a sistemuiui. Cea mai importantă modificare a fost aplicarea automată 
a codurilor de manipulare. Aceasta oferă statelor membre posibilitatea punerii la dispoziţie a unor 
informaţii mai sensibile, În condiţii optime de protectie a datelor. În plus, s-au înregistrat progrese 

                                                 
1 Convenția privind înfiinţarea Oficiului European de Poliţie, în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană (Convenţia Europol), 26 iulie 1995 // www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?...  
2 Gyula, F.: Drept instituţional al Uniunii Europene, București: Editura “Hamangiu”, 2012. p.174. 
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semnificative în ceea ce priveşte sprijinul acordat statelor membre pentru punerea în aplicare a 
sistemelor proprii de încarcare automată a datelor1.  

În contextul recentelor reorganizări şi restructurări interne EUROPOL şi-a schimbat statutul 
juridic devenind Agenţie a UE, Decizia Consiliului UE din 06.04.2009 substituind Convenția privind 
stabilirea Oficiului European de Politie Europol din 27.11.1995, devenind cadrul normativ de 
activitate al Europol, precum şi revizuirea regulamentelor interne, au creat premise pentru a impune 
un control mai riguros din partea EUROPOL în utilizarea resurselor şi potenţialului de prevenire şi 
combatere a criminalităţii în Uniunea Europeană. 

Cooperarea judiciară  în contextul Spațiului Shengen. Cooperarea judiciară între statele din 
Spațiul Shengen este consacrată în Titlul III al Convenției din 1990 cu privire la aplicarea Acordului 
de la Shengen și se exercită în jurul a patru modalități, după cum urmează: asistența juridică în 
materie penală (Capitolul II), aplicarea principiului ne bis in idem (Capitolul III), transmiterea 
executării hotărîrilor judecătorești (Capitolul V). Convenția din 1990 completează, precizează și 
dinamizează textele internaționale deja existente. Obiectivul acesteia constă în a face aplicabile 
regulile deja existente în statele zonei Shengen.   

Principalul factor care a contribuit la dezvoltarea cooperării judiciare a fost încadrarea 
cooperării în materie penală în obiectivele Uniunii Europene prin adoptarea Tratatului de la 
Maastricht2, care a definit în articolul K.1, cooperarea judecătorească în materie penală ca fiind o 
problemă de “interes comun” pentru statele membre ale Uniunii Europene, formînd ceea ce este 
cunoscut ca fiind cel de-al treilea pilon al Uniunii Europene (Titlul VI). 

După intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht în 1993, statele membre ale Uniunii 
Europene au elaborat diferite texte în noul cadru interguvernamental al celui de-al treilea pilon. Este 
vorba în special de două Acţiuni Comune din 29 iunie 1998 privind promovarea între statele membre 
a unui ansamblu de bune practici în materia asistenţei juridico-penale3şi privind înfiinţarea Reţelei 
Judiciare Europene4.  

Scopul celui din urmă instrument este cel de a crea aşa-numita Reţeaua Judiciară Europeană 
(RJE) care permite practicienilor responsabili pentru extrădare şi asistenţă judiciară reciprocă a fi în 
contact direct cu omologii lor din alte ţări (în locul contactului prin intermediul canalelor diplomatice 
practicat în alte locuri din lume)5. Această reţea constă în primul rînd din autorităţile centrale 
responsabile de cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cît şi din autorităţile judiciare 
sau alte autorităţi competente cu responsabilităţi specifice în contextul cooperării internaţionale. RJE 
promovează cooperarea în diferite moduri.  

În primul rînd, aceasta organizează întîlniri regulate (cel puţin trei ori pe an) a reprezentanţilor 
punctelor de contact. Aceste reuniuni au tratat, de exemplu, studii de caz, probleme de politică 
generală, precum şi probleme practice. Organizarea de întîlniri, în diferite state membre ale UE oferă 
un avantaj suplimentar: ţara gazdă, poate prezenta sistemul său de cooperare internaţională, iar 
participanţii se pot cunoaşte unii pe alţii. Ambii factori sunt importanţi pentru insuflarea încrederii 
într-un alt sistem de justiţie penală. 

                                                 
1 Chaltiel, F.:  Manuel de droit de l'Union européenne, Paris: Presses Universitaires de France, 2005. p. 159. 
2Tratatul de la Maastricht asupra Uniunii Europene, semnat la 7 februarie 1992 şi intrat în vigoare la 1 noiembrie 
1993 // eur - lex. europa.eu /ro/treaties/ dat/11992M / word/11992M.doc   
3 Joint Action of 29 June 1998 adopted  by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, 
on good practice in mutual legal assistance in criminal matters (98/427/JHA) // eurocrim.jura.uni-
tuebingen.de/cms/en/doc/836.pdf   
4 Joint Action of 29 June 1998 adopted  by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, 
on the creation of the European Judicial Network (98/428/JHA) //www.ejn-

crimjust.europa.eu/.../633810245890471721_JA_EJN_0698_en.pdf  
5 Joutsen M. The European Union and Cooperation in Criminal Matters: the Search for Balance, The European 
Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations, Helsinki,2006, p.9 
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Tratatul de la Amsterdam al UE a făcut apel la Consiliul European să “promoveze mecanisme 
de legătură între organele de urmărire şi de anchetă specializate în lupta împotriva criminalităţii 
organizate, în strînsă cooperare cu Europol1”. În scopul creării unei baze pentru dezvoltarea acestui 
lucru, la 22 aprilie 1996, Consiliul European a adoptat o Acţiune Comună  de stabilire a unui cadru 
pentru schimbul de magistraţi de legătură pentru îmbunătăţirea cooperării judiciare în cadrul 
Uniunii. Obiectivul principal în crearea acestui cadru a fost de a mări viteza şi eficienţa cooperării 
judiciare 2.  

Magistratul de legătură este un funcţionar cu cunoştinţe speciale în domeniul cooperării 
judiciare care a fost postat într-un alt stat, pe baza unor acorduri bilaterale sau multilaterale, în scopul 
de a mări viteza şi eficienţa cooperării judiciare şi de a facilita o mai bună înţelegere reciprocă între 
sistemele judiciare ale statelor în cauză. Magistratul de legătură nu are puteri extrateritoriale, şi 
trebuie să respecte pe deplin suveranitatea şi integritatea teritorială a statului gazdă3. 

Magistraţii de legătură sunt - pînă acum - folosiţi aproape exclusiv de către statele Uniunii 
Europene. În general, magistraţi de legătură sunt trimişi în ţări cu care există un număr mare de cereri 
de asistenţă reciprocă, precum şi în cazurile în care diferenţele dintre sistemele juridice au cauzat 
întîrzieri4. Magistraţii de legătură lucrează la nivel general (prin promovarea schimbului de 
informaţii şi de statistici, şi prin încercarea de a identifica problemele şi soluţiile posibile), precum şi 
la nivel individual (prin oferirea de sfaturi juridice şi practice autorităţilor naţionale şi celor ale 
statului gazdă cu privire la modul în care cererile de asistenţă reciprocă ar trebui să fie cel mai bine 
formulate în scopul de a asigura un răspuns util şi adecvat, precum şi prin încercarea de a identifica 
persoanele de contact care ar putea ajuta la accelerarea materiei)5. 

Este important faptul că Uniunea Europeană a elaborat propriile sale tratate în vederea 
actualizării şi completării tratatelor Consiliului Europei în materia asistenței juridico-penale. Astfel, 
Convenţia din 29 mai 2000 privind asistenţa reciprocă în materie penală dintre Statele Membre ale 
Uniunii Europene6 care a intrat în vigoare în data de 23 august 2005, precum şi Protocolul din 16 
octombrie 2001 la această Convenţie7 care a intrat în vigoare în data de 5 octombrie 2005, 
marchează etape importante în dezvoltarea asistenţei juridice reciproce în cadrul Uniunii Europene 

Atunci cînd a elaborat Convenţia, Consiliul nu a dorit să se redacteze un instrument separat, ci 
să completeze bazele juridice existente referitoare la asistenţa reciprocă dintre statele- membre. 
Astfel, potrivit art. 1 din Convenţia privind asistenţa judiciară în materie penală între Statele Membre 
ale UE, aceasta completează Convenţia de la Strasbourg din 1959 şi Protocoalele sale Adiţionale, 
precum şi Convenţia de aplicare a Acordului Schengen încheiat la 14 iunie 1985 privind eliminarea 
treptată a controalelor la frontierelor comune, semnată la 19 iunie 1990 şi nu aduce atingere 
dispoziţiilor mai favorabile stabilite la nivel bilateral sau multilateral8.   Obiectivul principal este 

                                                 
1 Art. 30 (2)(d) al Tratatului din 1997de la Amsterdam // eur - lex. europa.eu /ro/treaties/ dat/11997D / 
word/11997D.doc   
2 Joutsen M. The European Union and Cooperation in Criminal Matters: the Search for Balance, The European 
Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations, Helsinki, 2006, p. 17 
3 Heymann, P.B.: Two Models of National Attitudes Towards International Co-operation in Law Enforcement, 
Harvard International Law Journal, vol. 31, p. 99. 
4Franţa a fost cea mai activă în trimiterea magistraţilor de legătură, trimiţîndu-i nu doar în Republica Cehă, 
Germania, Italia, Olanda, Spania şi Regatul Unit, dar şi în afara Uniunii Europene, de exemplu, în Statele Unite.   
5 Cullen, P.J., Gillmore, W. C.: Crime sans Frontieres: International and European Legal Approaches // Hume 
Papers on Public Policy, vol. 6, nos. 1 and 2, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1998, p.78. 
6 JO C 197 din 12.7.2005. Intrarea sa în vigoare a necesitat opt ratificări, iar acest proces a fost unul de durată. 
Convenţia a intrat în vigoare, în sfîrşit, în data de 23 august 2005. Acesta înlocuieşte Decizia-cadru 2002/465/JAI a  
Consiliului, din 13 iunie 2002 privind echipele comune de anchetă. 
7 JO C 326 din 21.11.2001// https://www.ejn-crimjust.europa.eu/.../libshowdocument.asp...  
8 Această Convenţie nu a fost destinată să fie un tratat independent, ci de a completa Convenţia din 1959 a 
Consiliului Europei şi Protocolul acesteia. Convenţia UE din 2000 uneşte într-un mod actual tratatele în materie 
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acela de a facilita cooperarea între autorităţile judiciare ale Statelor- Membre. Aceasta implică faptul 
că Convenţia UE din 29 mai 2000 nu constituie în sine singura bază juridică ce poate fi folosita 
pentru formularea unei cereri de asistenţă judiciară. Cererea va trebui deci intotdeauna să facă 
trimitere la dispoziţiile pertinente ale celorlalte instrumente aplicabile1. 

Potrivit art. 3, par. 2, asistenţă judiciară în cadrul procedurilor penale şi a procedurilor 
administrative vizate la par. 1 poate, de asemenea, să fie acordată pentru fapte ce pot angaja 
responsabilitatea unei persoane juridice din statul solicitant. 

În lumina prevederilor Convenţiei UE din 2000, cererile de asistenţă reciprocă (art.6) şi 
schimburile spontane de informaţii (art.7), ca regulă, trebuie să fie adresate direct autorităţilor 
judiciare competente teritoriale; aceasta există ca posibilitate în cazul solicitărilor pentru instituirea 
procedurilor într-un alt stat membru, în conformitate cu art. 21 al Convenţiei Europene din 1959 de 
asistenţă juridică reciprocă în materie penală (art. 6.1)2. Aspectul respectiv schimbă caracterul 
asistenţei judiciare, din reactivă în proactivă3. 

Convenţia UE din 2000 conţine şi alte inovaţii importante în materia asistenţei juridico-penale 
internaţionale. Una dintre cele mai interesante constă în faptul că aceasta “răstoarnă” unul dintre 
principiile fundamentale ale asistenţei juridice în materie penală conform căruia legea aplicabilă la 
executarea cererii este cea a statului solicitat. O modificare importantă introdusă prin Convenţia din 
2000 este regula conform căreia statul solicitat trebuie să respecte formalităţile şi procedurile 
indicate special de către statul solicitant4.  

Adoptarea Deciziei-cadru privind mandatul european de arestare5 este considerat a fi cel mai 
semnificativ moment în procesul de dezvoltare a cooperării juridice între Statele Uniunii Europene6. 
Mecanismul mandatului european de  arestare se referă  la  un  transfer forţat al  unei persoane dintr-
un stat membru în altul, substituindu-se extrădării şi extinzîndu-se în toate materiile, prin 
recunoaşterea mutuală a  deciziilor în justiţie, decizii care  trebuie executate automat pe  întreg  
teritoriul Uniunii Europene7. Procedura greoaie a extrădării a fost substituită printr-o procedură 
rapidă, asemănătoare procedurii de arestare efectuate de autorităţile juridice locale. Acest proces nu 
mai are nevoie de a merge prin intermediul autorităţilor centrale, devenind unul pur-judiciar. 

În urma celor expuse, putem conchide că progresele realizate în materia asistenţei juridice în 
materie penală în cadrul Uniunii Europene sunt considerabile. Statele membre s-au dotat cu 
instrumente juridice şi mijloace tehnice performante care în mod evident au ameliorat mecanismul 
asistenţei juridico-penale. 

Unitatea de Cooperare Judiciară a Uniunii Europene (EUROJUST). Unitatea de Cooperare 
Judiciară a Uniunii Europene (EUROJUST) sprijină coordonarea și cooperarea între autoritățile 

                                                                                                                                                             
adoptate ulterior, reflectînd nu doar influienţa “bunelor practici” la care ne-am referit mai sus, ci şi dezvoltarea unor 
noi metode şi mecanisme de investigaţie.   
1 Bernanrd, D., De Buck, B.: Jucători şi canale pentru obţinerea de probe în Uniunea Europeană, Bruxelles, 2006, 
p.4 
2 Articolul 6 al Convenţiei din 2000 inlocuieşte următoarele prevederi: Articolul 15 al Convenţiei din 1959 de 
asistenţă reciprocă în materie penală, care prevedea că, exceptînd cererile de asistenţă reciprocă în caz de urgenţă, 
acestea să fie trimise Ministerelor de Justiţie, precum şi art. 53 al Convenţiei de aplicare a Acordului Schengen, care 
le dădea autorităţilor judiciare posibilitatea de a comunica direct unele cu celelalte. 
3 Cooperarea judiciară în materie penală, Proiect de Infrǎţire între România şi Austria, PHARE RO 2005/IB/JH 03, 
p.55 
4 Joutsen, M.: The European Union and Cooperation in Criminal Matters: the Search for Balance, The European 
Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations, Helsinki, 2006, p. 20. 
5 Framework Decision 584/13.06.2002 for the creation of the European Arrest Warrant 
6 Stănilă, L.M.: Mandatul european de arestare. Problematica implementării deciziei cadru nr. 584/13.06.2002 în 
statele membre ale Uniunii Europene, Revista de Ştiinţe Juridice, nr.2, 2007,  p. 93// 
drept.ucv.ro/RSJ/Articole/2007/RSJ2/011Stanila.pdf 
7 Docan, V.: Mandatul european de arestare – între necesitate şi permanentizare // www.e-juridic.ro/.../mandatul-
european-de-arestare-–-intre-necesitate-si-permanentizare-3439.html  
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naționale, pentru a le ajuta să combată formele grave de criminalitate organizată care afectează cel 
puțin două țări din UE. 

Începuturile EUROJUST se află la Consiliul European de la Tampere  din 15-16 octombrie 
1999, în concluziile căruia (pct. 46)1 s-a sugerat înfiinţarea sa, ceea ce s-a înfăptuit în februarie 2002, 
prin Decizia 2002/187, ulterior modificată.  

EUROJUST a fost creat în 2002, are sediul la Haga și e compus din judecători, procurori și 
ofițeri de poliție experimentați din cele 28 de țări membre în UE. Aceștia sunt angajați în condițiile 
de care beneficiază colegii lor de acasã, din țările care îi trimit acolo.  EUROJUST 
acționează și intervine atunci cînd două sau mai multe state sunt afectate de forme de criminalitate 
organizată care necesită o cooperare trans-frontalieră: trafic de droguri, spălare de bani, prostituție și 
imigrație ilegală organizată, opere de artă și organe umane, arme și specii protejate2. 

Eurojust nu doar investighează, dar și coordonează activitatea anchetatorilor din țările 
participante la o operațiune anume. De asemenea, EUROJUST se află în permanență în contact cu 
Europol, cu poliția europeană. Tocmai existența EUROJUST a făcut posibilă introducerea 
Mandatului de Arestare european. 

Programul de la Stockholm (2010-2014) a menţionat consolidarea rolului EUROJUST. La acel 
moment, statele membre erau chemate să pună integral în aplicare Decizia 2009/426. Ulterior, pe 
baza unei evaluări a punerii în aplicare a deciziei, Consiliul European s-a referit la eventualitatea 
examinării recurgerii la dispoziţiile relevante din TFUE, „inclusiv conferirea unor competenţe 
suplimentare pentru membrul naţional EUROJUST, consolidarea competenţelor Colegiului Eurojust 
sau instituirea unui post de procuror european3.” Odată cu Tratatul de la Lisabona, art. 85 TFUE 
reprezintă temeiul juridic al EUROJUST 4. 

Astfel, EUROJUST a devenit agenţie a UE, fiind transformată din „unitate” şi „organ al 
Uniunii” cu personalitate juridică (art. 1 din Decizia 2002/187). În privinţa personalităţii juridice, art. 
1 alin. (3) din regulamentul său dispune că, în fiecare dintre statele membre, EUROJUST va 
beneficia de cea mai extinsă capacitate juridică recunoscută persoanelor juridice în temeiul dreptului 
intern. 

Structura EUROJUST este constituită din5:  
1. Membrii naţionali, cu statut de procuror, judecător sau ofiţer de poliţie cu competenţe 

echivalente, detaşaţi de fiecare stat membru, care au locul de muncă obişnuit la sediul EUROJUST, 
şi care sunt asistaţi de cîte un membru supleant şi un asistent. Mandatul lor este de cel puţin patru 
ani, reînnoibil o singură dată. Misiunea lor constă în sprijinirea şi executarea cererilor de asistenţă 
juridică reciprocă sau de recunoaştere reciprocă, informarea reciprocă, participarea la echipe comune 
de anchetă.  

În plus, membrii, în acord cu autoritatea naţională, va putea dispune măsuri de anchetă şi pot 
autoriza şi coordona livrări supravegheate (de probe) în statul membru. Pe cale de excepţie, în cazuri 
urgente, atunci cînd nu se poate ajunge la un acord în timp util, membrii naţionali vor avea 
competenţa de a lua astfel de măsuri, informînd cît mai curînd posibil autoritatea naţională 
competentă (art. 8).  

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_fr.htm.    
2 http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/pol_agencies/eurojust/index_ro.htm  
3 Programul de la Stockholm - O Europă deschisă şi sigură în serviciul cetăţenilor şi pentru protecţia acestora, 
17024/09, 2.12.2009. 
4 Inclus în capitolul 4 – „Cooperarea judiciară în materie penală” din titlul V – „Spaţiul de libertate, securitate şi 
justiţie”   
5 Braum, S., Weyembergh, A.: Le Contrôle juridictionnel dans l'espace pénal européen. Bruxelles: Institut d'Etudes 
Européennes, 2009. p. 212.                     
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2. Colegiul, alcătuit din toţi membrii naţionali, în cazul în care Colegiul îşi exercită funcţiile 
operaţionale (cf. art. 4), iar, în cazul în care Colegiul îşi exercită funcţiile de gestiune (cf. art. 14), la 
acei membri se adaugă doi reprezentanţi ai Comisiei Europene. 

La lucrări asistă directorul administrativ, care nu are însă drept de vot. Dintre membrii săi 
naţionali, Colegiul alege cu o majoritate de două treimi din membrii săi un preşedinte şi doi 
vicepreşedinţi. Frecvenţa reuniunilor operaţionale este cel puţin lunară, iar a celor de gestiune de cel 
puţin două pe an. Colegiul este competent să adopte şi programarea multianuală şi anuală. 

3. Comitetul executiv asistă Colegiul, însă nu este implicat în funcţiile operaţionale ale 
Eurojust (cf. art. 4 şi 5); el este format din preşedintele şi vicepreşedinţii Colegiului, un reprezentant 
al Comisiei şi un alt membru al Colegiului, iar preşedintele Colegiului este preşedintele Comitetului 
executiv; directorul administrativ participă la şedinţele Comitetului executiv, fără drept de vot. 

4. Directorul administrativ, angajat al EUROJUST, în calitate de agent temporar, şi cu statut de 
independenţă, este numit şi revocat de Colegiu; numirea are loc în temeiul unor criterii transparente, 
iar revocarea este propusă de Comisia Europeană. Directorul administrativ asigură conducerea 
EUROJUST în scopuri administrative (art. 18 enumeră responsabilităţile sale) şi este reprezentantul 
său legal1. 

Conform art. 4 al Regulamentului2, funcţiile operaţionale ale EUROJUST constau în:  

− informarea autorităţilor naţionale cu privire la cercetările şi urmăririle penale despre care 
are cunoştinţă şi care au repercusiuni la nivelul Uniunii sau care ar putea afecta alte state membre 
decît cele direct vizate;  

− asistarea autorităţilor naţionale în scopul de a asigura o cît mai bună coordonare a 
cercetărilor şi urmăririlor penale;  

− oferirea de asistenţă pentru îmbunătăţirea cooperării între autorităţile naţionale, în special pe 
baza unor analize ale EUROPOL;  

− cooperarea şi consultarea în materie penală cu Reţeaua Judiciară Europeană, inclusiv 
utilizînd şi contribuind la îmbunătăţirea bazei documentare a acelei reţele;  

− furnizarea de asistenţă operativă, tehnică şi sprijin financiar pentru operaţiunile şi 
investigaţiile transfrontaliere întreprinse de statele membre, incluzînd echipe comune de anchetă. 

EUROPOL şi EUROJUST au mandate complementare. În temeiul TFUE, EUROJUST deţine 
un rol de coordonare, în funcţie de informaţiile furnizate de autorităţile statelor şi de EUROPOL. 
Cooperarea între EUROPOL şi EUROJUST are loc prin schimb de informaţii3.  

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) colaborează cu EUROJUST în privinţa 
fraudelor, corupţiei şi altor infracţiuni care aduc atingere intereselor financiare ale UE. EUROPOL 
poate deschide dosare prin implicarea OLAF4. OLAF poate participa la reuniunile de coordonare ale 
EUROJUST. Se organizează reuniuni ale echipelor de legătură ale EUROJUST şi OLAF. 

Cooperarea Republicii Moldova cu statele-membre ale Spațiului Shengen: realizări și 
perspective. Republica Moldova, după aderarea României la Uniunea Europeană în 2007, a devenit 
vecin direct cu această organizație internațională, și, de rînd cu alte state din fosta Uniune Sovietică – 
Ucraina, Belarus, Georgia, Azerbaidjan şi Armenia, este unul din statele participante la Politica 

                                                 
1Agenţia UE pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală (Eurojust). Fișă de informare nr. 191 // 
//http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2013/fi_1470.pdf    
2 Propunere de Regulament al Parlamentului European și Consiliului  privind Agenția Uniunii Europene pentru 
Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) . COM/2013/0535 final - 2013/0256 (COD) // http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A52013PC0535  
3 http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/pol_agencies/eurojust/index_ro.htm  
4 Braum, S., Weyembergh, A.: Le Contrôle juridictionnel dans l'espace pénal européen. Bruxelles: Institut d'Etudes 
Européennes, 2009. p. 218.                     
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Europeană de Vecinătate (PEV) care deschide noi perspective pentru dezvoltarea unor relaţii mai 
strinse cu UE şi pentru apropierea Moldovei de modelul politic şi economic european. 

Lansarea în 2004 a Politicii Europene de Vecinătate a dat un puternic impuls dialogului în 
domeniul vizelor dintre Moldova și Uniunea Europeană. Pînă la PEV acest dialog a avut loc, în 
special, la nivelul statelor membre ale UE și mai puțin la nivel comunitar. Aderarea țării noastre la 
PEV și semnarea Planului de Acțiuni cu UE la 22 februarie 20051, au schimbat semnificativ situația 
în acest domeniu extrem de important, mai ales dacă luăm în considerare faptul că în statele membre 
ale UE muncesc, legal sau ilegal, peste 500 mii de cetățeni moldoveni. 

Cooperarea în materia regimului de vize între Republica Moldova și Uniunea Europeană a 
început îndată cu revitalizarea relaţiilor bilaterale între cei doi actori în 2010 și prevedea examinarea 
condiţiilor necesare în vederea liberalizării regimul de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova în 
spaţiul UE (spaţiul Schengen). Libera circulaţie în spaţiul Schengen a devenit o prioritate atît pentru 
politica internă a statului, cît și pentru cea externă, un rol important în acest parcurs avîndu-l acordul 
statelor membre ale UE.  

Planul de Acţiuni privind Liberalizarea Regimului de Vize cu UE2 a fost prezentat autorităţilor 
R. Moldova de către Comisarul pentru Afaceri Interne, Cecilia Malmström, la 24 ianuarie 2011. 
Acesta cuprindea o serie de prevederi tehnice repartizate în patru blocuri tematice: 1. Securitatea 
documentelor, inclusiv paşapoartele biometrice; 2. Migraţia ilegală, inclusiv readmisia; 3. Ordinea 
publică şi securitatea; 4.Relaţiile externe și drepturile fundamentale.     

Pe parcursul a 2 ani au fost prezentate mai multe rapoarte de progres atît din partea autorităţilor 
de la Chișinău, cît și evaluări oficiale ale Comisiei Europene. La 15 noiembrie 2013, Jose Manuel 
Barroso, Președintele Comisiei Europene, a anunţat că Republica Moldova îndeplinește toate 
criteriile stabilite în Planul de Acţiuni privind Liberalizarea Regimului de Vize cu UE și drept 
urmare, după Summit-ul Parteneriatului Estic de la Vilnius, Comisia Europeană a prezentat o 
propunere legislativă privind ridicarea vizelor pentru cetăţenii moldoveni ce deţin pașapoarte 
biometrice. 

Decizia de a liberaliza regimul de vize pentru cetăţeni Republiciii Moldova este prevăzută de   
Regulamentul UE nr. 259/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 aprilie 20143 de 
modificare a Regulamentului CE nr.539/2001 al Consiliului de stabilire a listei părerilor terţe ai 
căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierilor externe şi a listei ţărilor terţe ai 
căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie, publicat în Monitorul Oficial al Uniunii 
Europene  Legea 105, punctul 9-11. 

Astfel, liberalizarea regimului de vize:  
a. presupune libera circulaţie în spaţiul Schengen; 
b. permite călătorii fără viză pentru o perioadă de pîna la 90 de zile în decursul a şase luni /180 

zile. 
c. permite doar călatorii pentru o perioadă scurtă, făra dreptul de muncă, studii, fără 

reîintregirea familiei sau alte scopuri4. 
Pentru călătorii de lungă şedere cetăţenii Republicii Moldova trebuie să aplice pentru viza 

națională a statului-membru al UE unde doresc să călătorească, în baza căreia vor solicita ulterior 

                                                 
1 Planul de Acțiuni al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, semnat la 22 februarie 2005// www.e-
democracy.md/files/ghid-ue-rm-ro.pdf   
2 Planul de Acţiuni al Republicii Moldova privind Liberalizarea Regimului de Vize cu Uniunea Europeană //  
http://www.gov.md/doc.php?l=ro&id=3397&idc=447  
3 Regulamentul UE nr. 259/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 aprilie 2014 de modificare a 
Regulamentului CE nr.539/2001 al Consiliului de stabilire a listei părerilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină 
viză pentru trecerea frontierilor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţisunt exoneraţi de această obligaţie // 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.105.01.0009.01.RON  
4 http://www.mfa.gov.md/visa-eu/  
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eliberarea permisului de şedere, este unicul document care permite şederea legală pe teritoriul 
statelor-membre ale UE mai mult de 3 luni de zile consecutiv. 

Pentru a intra în Spațiul Shengen, cetățeanul Republicii Moldova trebuie: 
- să nu fie pe lista persoanelor care reprezintă o amenințare pentru ordinea publică, sănătatea 

publică sau securitatea internă; 
- să nu fie pe lista persoanelor a căror intrare este interzisă cel puțin în unul din statele în 

cauză; 
- să nu fie condamnat în oricare dintre statele-membre ale UE pentru o infracțiune pentru care 

Codul Penal stabilește o pedeapsă de minimum 1 an de privațiune de libertate; 
- să nu fie obiectul unui ordin de părăsire forțată (deportare sau expulzare), care se aplică, în 

special, în cazurile de ședere ilegală; 
- să nu existe dovezi că persoana este implicată în activități criminale sau dovezi că aceasta 

intenționează sa facă acest lucru1. 
Toate condițiile privind intrarea și șederea în spațiul Shengen sunt aplicabile pentru toți 

cetățenii străini din Uniunea Europeană. 
Nu mai puțin frumoase sunt și rezultatele cooperării Republicii Moldova cu EUROPOL și 

EUROJUST. La cea de-a 3306-a întrunire a Consiliului Afacerilor Generale care a avut loc la 
Bruxelles, 18 martie 2014 a fost  aprobat  Acordul de cooperare între Eurojust și Republica 
Moldova2 care urmărește consolidarea cooperării acestora în combaterea infracțiunilor grave, în 
particular criminalitatea organizată și terorismul. 

Este necesar sa menționăm, de asemenea faptul, ca negocierile asupra acestui acord au început 
la 10 iunie 2013, la sediul EUROJUST din or. Haga, Regatul Țărilor de Jos. Important este, că 
negocierea şi semnarea Acordului de cooperare cu EUROJUST a constituit una din priorităţile 
incluse în Planul de Acțiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană în domeniul liberalizării 
regimului de vize şi a Matricei de politici privind Suportul bugetar în contextul Dialogului pe Vize 
pentru anii 2014-2016.3.  

Cooperarea presupune lupta coordonată împotriva criminalităţii grave, a terorismului şi a 
crimei organizate. Autorităţile moldovene urmează să delege un procuror la sediul Eurojust de la 
Haga. Acordul prevede posibilitatea experţilor Eurojust de a întreprinde măsuri speciale de anchetă 
în cauzele ce vizează Moldova şi cel puţin unul din statele UE, dar şi să iniţieze anchete penale 
împreună cu organele de drept moldovene.   

Concomitent, Republica Moldova cooperează cu EUROPOL în baza Acordului Strategic de 
Cooperare semnat în 2007 şi Acordului Operaţional de Cooperare semnat la 18 decembrie 2014, la 
Chișinău, care oferă posibilitatea efectuării schimbului de date cu caracter personal și, prin urmare, 
crează o bază juridică pentru cooperare pe marginea unor cauze penale concrete.  

Ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Oficiul European de Poliţie privind 
Cooperarea Operaţională şi Strategică4 este o prerogativă a Acordului de Asociere RM-UE şi 
reprezintă o confirmare a modernizării sectorului conform standardelor europene. Mai mult, 
Republica Moldova este primul stat din cadrul Parteneriatului Estic, care a semnat un astfel de 
Acord. 

                                                 
1 Ibidem 
2 http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-
framework/agreements/Agreement%20on%20cooperation%20between%20Eurojust%20and%20the%20Republic%
20of%20Moldova%20(2014)/Eurojust-Republic-of-Moldova-2014-07-10-EN.pdf  
3 Agreement of cooperation between EUROJUST and Moldova, 18.03.2014 // http://infoeuropa.md/moldova-in-
dialog-cu-europa/cooperare-consolidata-intre-eurojust-si-moldova/  
4 Lege nr. 116 din 28.05.2015 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea 
 operaţională şi strategică dintre Republica Moldova şi Oficiul European de Poliţie. Monitorul Oficial Nr. 150-159 
din 19.06.2015 // http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=359355  
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Din 2013, Republica Moldova a detaşat un ofiţer de legătură la EUROPOL, fiind unica țară din 
cadrul Parteneriatului Estic care la etapa actuală are un ofițer de legătură trimis la post la 
EUROPOL1. Pentru amplificarea colaborării, inclusiv a schimbului de informaţii strategice şi tehnice 
dintre autorităţile de aplicare a legii din Republica Moldova şi EUROPOL, în cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne, a fost creat Punctul Naţional de Contact EUROPOL. Statul nostru și-a reiterat 
obiectivul prioritar de a prelua experiența experților analiști din cadrul EUROPOL în domeniul 
combaterii criminalității informatice, analiza riscului, analiza situațională, combaterea contrafacerii și 
contrabandei de tutun, contrafacerii de monedă, traficului de ființe umane, traficului de droguri etc. – 
obiectiv, realizarea căruia, considerăm, depinde în mare parte de disponibilitatea de cooperare a 
Republicii Moldova cu aceste structuri importante ale Uniunii Europene. 

     În concluzie, printre cele mai importante măsuri adoptate de către statele din Spațiul 
Schengen putem nominaliza: 

− eliminarea controalelor la frontierele interne şi aplicarea unui set comun de reguli 
persoanelor care trec frontierele externe ale statelor membre Uniunii Europene, pentru armonizarea 
condiţiilor de intrare şi a normelor privind vizele şi cooperarea consulară; 

− separarea fluxurilor de pasageri în porturi şi aeroporturi; 

− armonizarea regulilor referitoare la condiţiile de acordare a vizelor; 

− stabilirea unor reguli pentru solicitanţii de azil; 

− cooperarea poliţienească consolidată, constînd în: sprijinul reciproc al organelor de poliţie 
în domeniul asistenţei judiciare, schimbul de ofiţeri de legătură între organele de poliţie, cooperarea 
transfrontalieră la graniţele interne ale spaţiului Schengen, misiuni de supraveghere şi urmărire 
transfrontalieră a poliţiei; 

− întărirea cooperării judiciare prin intermediul unui sistem rapid de extrădare şi 
implementare a deciziilor judecătoreşti; 

− crearea și dezvoltarea Sistemului de Informaţii Schengen (SIS), constînd într-un sistem 
european comun de urmărire poliţienească transfrontalieră, prin care sunt introduse în format 
standardizat diferite date şi informaţii în bazele naţionale de date, ce pot fi accesate de către toate 
statele membre, pentru creşterea eficacităţii şi eficienţei măsurilor preventive; 

− aplicarea măsurilor referitoare la protecţia datelor cu caracter personal, pentru protejarea 
acelor caracteristici care pot conduce la identificarea persoanelor fizice. 

Ținem să menționăm că liberalizarea regimului de vize o considerăm o victorie importantă a 
cetăţenilor Republicii Moldova. Pentru Uniunea Europeană, în primul rînd, liberalizarea regimului de 
vize înseamnă lărgirea zonei de securitate în Europa. Fiecare stat care vrea să obţină un regim 
liberalizat de vize cu UE trebuie să realizeze numeroase reforme, ceea ce face graniţele acestui stat 
mai sigure, mai bine gestionate. Deci liberalizarea vizelor este un stimulent pentru procesele de 
reformare a statelor în interesul UE, deoarece consolidează securitatea la graniţele UE. În al doilea 
rînd, de menționat că regimul liberalizat de vize contribuie la o mai bună gestionare a migraţiei din 
Republica Moldova în Uniunea Euroepană. Există un număr considerabil de migranţi ilegali în UE, 
iar liberalizarea regimului de vize contribuie la reglementarea şederii acestora. Acest lucru este 
benefic atît pentru migranţi, cît şi pentru Uniunea Europeană. 

Concomitent, un element important al reformelor și al procedurilor implementate este 
menţinerea dialogului cu regiunea transnistreană, astfel încît locuitorii Republicii Moldova de pe 

                                                 
1 http://www.igp.gov.md/ro/content/semnarea-memorandumului-de-intelegere-intre-republica-moldova-si-oficiul-
european-de-politie  
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întreg teritoriu să poată beneficia de regimul liberalizat în cazul în care respectă cadrul legal și 
procedurile instituţionale. În acest sens, considerăm că ar fi necesar:  

− extinderea dialogului cu Ucraina privind schimbul de informaţii asupra fluxurilor 
migraţionale ce traversează frontierele celor două state, o atenţie deosebită fiind acordată 
segmentului transnistrean; 

− simplificarea procedurii de obţinere a documentelor de identitate ale Republicii Moldova 
pentru locuitorii regiunii transnistrene; 

− evitarea transformării oficiilor teritoriale ale Biroului Migraţie și Azil în posturi de control. 
În același context, salutăm semnarea Acordului de cooperare între EUROJUST și Republica 

Moldova din 2014, în baza căruia Republica Moldova nu va fi doar furnizor de informaţii şi probe 
privind infracţiuni grave, dar va beneficia de dreptul de a solicita informaţii, dar şi ajutor de la 
experţii EUROJUST. Ținînd cont de faptul că în sfera de competenţă a EUROJUST intră, printre 
altele, frauda, corupţia, precum şi alte infracţiuni financiare, considerăm că bunăoară chiar pentru a 
investiga dosarul de rezonanţă supranumit şi „furtul secolului” din sectorul bancar organele de drept 
din Republica Moldova ar putea face uz de instrumente puse la dispoziție de instituții europene, în 
condițiile în care investigaţiile preliminare au demonstrat că parte din banii obținuți prin devalizarea 
băncilor moldovenești ar fi ajuns în companii off-shore din unele state Uniunii Europene. Evident, 
acest acord nu are cum sa producă efecte spectaculoase daca partea moldoveană nu-si va arata 
disponibilitatea să coopereze cu experţii EUROJUST.  

Deși Spațiul Schengen este considerat în general ca una dintre principalele realizări ale Uniunii 
Europene, el a fost supus recent unor presiuni considerabile ca urmare a fluxului fără precedent de 
refugiați și de migranți în Uniunea Europeană. Numărul extrem de mare de nou-sosiți a determinat 
mai multe state membre să reintroducă temporar verificări la frontierele interne ale Spațiului 
Schengen în ultimele luni, în conformitate cu prevederile Codului Frontierelor Schengen. O 
provocare suplimentară la adresa circulației fără pașaport în spațiul Schengen apare în forma unei 
amenințări teroriste sporite, atât atacurile din noiembrie 2015 de la Paris, cît și altele care au urmat 
demonstrînd facilitatea cu care persoane suspectate sau chiar acuzate de terorism au putut să intre și 
să se deplaseze în Spațiul Schengen. Provocările actuale au contribuit la evidențierea legăturii 
inextricabile dintre gestionarea fermă a frontierelor externe și libera circulație în interiorul acestora.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОПТОВЫХ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

 
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION AND DEVELOPMENT OF WHOLESALE FOOD 

MARKETS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. 
 

АРСЕНИ Игорь 
Магистр права, докторант 

И.о. зав. кафедрой «Частное право» 
Комратский госуниверситет 

 
Summary: Unfortunately, till now in the Republic of Moldova there is no legal regulation of 

wholesale food markets, which confirms the relevance and importance of the research topic. At the 
same time, the problems of legal regulation of wholesale food markets have not been investigated in 
the science of commercial law, which also explains the relevance of the research topic. 

 
Оптовые продовольственные рынки являются одним из необходимых элементов 

рыночной инфраструктуры, называемой наряду с товарными биржами, выставками, 
ярмарками организаторами торговли, ибо их задача - обеспечить взаимодействие 
изготовителей, посредников и потребителей по купле-продаже товаров. 

Во многих странах с развитой рыночной экономикой проблема продовольственного 
снабжения населения отечественными продуктами питания разрешается через регулируемые 
государством оптовые продовольственные рынки. Такая система имеет ряд преимуществ как 
для населения крупных городов и промышленных центров, так и для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и государства в целом.1 

Для населения крупных городов и промышленных центров тем самым создаются 
условия для круглогодового снабжения свежими высококачественными продуктами питания 
и по низким ценам, а для сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
перерабатывающих предприятий решается проблема сбыта, а, следовательно, поступление 
средств от реализации продукции. Создаются равные условия для выхода на 
цивилизованный и конкурентный рынок. Государство, в свою очередь, решает проблему 
легализации оптовой торговли и дополнительного поступления средств в государственный 
бюджет.2 

Одним из итогов вхождения Республики Молдова в рыночную экономику явилось 
нарушение связей в централизованной системе продовольственного обеспечения страны. 
Прежние структуры не были своевременно и в достаточной мере замещены более 
адекватными механизмами рыночной экономики, прежде всего в оптовом звене торговли. 
Появление многочисленных неорганизованных посредников привело к неоправданному 
завышению цен, определенной монополизации сегментов рынка, сложностям сбыта 
продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевого 
комплекса страны. 

В итоге новая формирующаяся схема товародвижения с экономической точки зрения 
пока мало привлекательна как для производителей, так и для покупателей. 

                                                 
1 Берчел М. Пособие по управлению оптовыми рынками / Берчел Майк, Колтер Хью. – Астана: Программа 
технической помощи Европейского Союза для Казахстана, 2004, -с.29-31. 
2 . Абрамов Н.В. Формирование и развитие региональной системы оптовых продовольственных рынков (на 
примере Тюменской области) // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 2004, 
№ 6, - с. 35-39. 
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В целях улучшения продовольственного снабжения Республики Молдова 
необходимо принять решение о создании в стране системы оптовых продовольственных 
рынков. Необходимость такой меры подтверждается проектными разработками как научных 
сотрудников и проектных организаций, так и авторитетных зарубежных консультационных 
фирм и коммерческих структур. В пользу создания этих рынков, представляющих собой 
одно из наиболее эффективных средств совершенствования каналов распределения 
продовольствия, свидетельствуют данные мировой торговой практики. 

Оптовые рынки в максимальной степени отвечают потребностям текущего периода. 
Более совершенные оптовые рыночные структуры, известные из зарубежной практики, 
реализовать сейчас не представляется возможным. 

Мировой опыт показывает, что создание оптовых рынков - это лишь первый и 
необходимый этап структурной перестройки каналов товародвижения. Дальнейшее их 
развитие идет в направлении углубления специализации и укрупнения оптовых рынков, 
затем следует переход к торговле по образцам и, наконец, совершение сделок только со 
стандартизованной продукцией. 

Одновременно формируются каналы прямых поставок продовольствия в систему 
розничной торговли (супермаркеты) минуя оптовые рыночные системы (США, Западная 
Европа). Ранее созданные оптовые продовольственные рынки "обрастают" хранилищами и 
превращаются в "продовольственные центры" как звено интегрированной системы 
распределения.1 

Республика Молдова находится в начале этого эволюционного процесса. Вместе с 
тем, в отличие от многих стран, которые осуществили более или менее широкие программы 
создания оптовых рынков, Республика Молдова имеет особую специфику. Здесь накоплен 
богатый опыт масштабной организации оптовой торговли, работают кадры, хорошо 
знакомые с этой проблемой, развита сеть розничного распределения продовольственных 
товаров. Есть инфраструктура оптовой торговли, которая не в полной мере отвечает новым 
задачам и требованиям, но может и должна быть использована. Задача создания оптовых 
рынков признана приоритетной как центральными властями, так и местном уровне. 

В условиях мирового кризиса происходит резкое падение производства, рост 
безработицы, снижения доходов населения и как следствие - сжатие спроса. 
Агропромышленный сектор экономики в условиях кризиса выполняет важнейшую функцию 
– обеспечения продовольственной безопасности страны, недопущения социальных волнений 
среди населения из-за недостатка в рационе граждан продуктов питания. Ухудшение своего 
жизненного уровня население, как правило, напрямую связывает с изменениями своего 
рациона питания, и эти ощущения являются самыми болезненными. 

К сожалению, последнее десятилетие продовольственный рынок страны 
формировался хаотично по принципу – побеждает сильнейший. Сильнейшими, как правило, 
являлись зарубежные производители продовольствия и транснациональные торговые сети. В 
эйфории нефтедолларовой лихорадки государство не инициировало создание новой 
рыночной экономики на продовольственном рынке.  

Основные проблемы создания и развития системы оптовых продовольственных 
рынков для Республики Молдова связаны с определением оптимальной структуры самой 
системы, включая количество, типы и местоположение рынков. Необходимо также 
установить их рациональные размеры и специализацию. 

                                                 
1 Лавриков В.В., Нуралиев С.У. Основные направления развития и регулирования торговли 
продовольственными товарами. // «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий» 
2008, №9, -с.28. 
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Эти проблемы не могут быть, решены изолированно, в рамках проектирования 
отдельных оптовых рынков. Нужен более широкий подход в перспективе общей 
градостроительной концепции и комплексного регионального развития. Требуется 
привлечение органов управления не только центральных, но и местных, поскольку 
затрагиваются проблемы выделения земельных участков, а также вопросы собственности 
при формировании акционерного капитала и управленческих структур. 

Вместе с тем ряд проблем требует решения и на центральном уровне. 
Товаропроизводители в зонах производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия 
остро нуждаются в поддержке. Кроме того, в этих районах должны создаваться оптовые 
рынки производителей (так называемые "распределительные платформы"), способные 
обеспечить более эффективную загрузку формируемой системы оптовых рынков. 

Для создания системы оптовых продовольственных рынков потребуется изыскать 
значительные инвестиционные ресурсы. 

Оптовые рынки могут развиваться как специализированные (реализующие отдельные 
товарные группы), так и универсальные структуры (реализующие несколько товарных 
групп). 

Анализ реальной ситуации в Республике Молдова позволяет сделать вывод, что для 
страны наиболее характерным будет создание универсальных оптовых продовольственных 
рынков с организацией на них торговли овощами, фруктами, бакалеей. Там, где есть 
необходимые конъюнктурные и технические предпосылки, этот ассортимент дополняется 
рыбной и мясной группами. 

Создание специализированных оптовых мясных или рыбных рынков должно носить 
ограниченный характер и не препятствовать установлению оптимальных размеров оптовой 
торговли отдельными видами продовольствия в рамках существующего и развивающегося 
рынка, ибо оптовые покупатели, как правило, закупают не один, а целый набор продуктов. 

Создать систему оптовых продовольственных рынков одновременно и быстро 
невозможно. Необходимо сформировать ячейки будущего развития всей системы. Общая 
стратегия при этом такова. Вначале создаются относительно небольшие рынки, которые 
затем расширяются до экономически целесообразных размеров с учетом наличия свободных 
площадей и состояния сети коммуникаций (транспорт, информация). 

Учитывая сложившуюся в стране материально - техническую базу оптового звена, а 
также степень ее использования по прямому назначению, развитие сети оптовых рынков 
целесообразно, в основном, вести на базе неэффективно работающих специализированных 
оптовых структур. Это тем более оправданно, что проектирование и строительство оптового 
рынка с нулевого цикла являются дорогостоящим мероприятием с достаточно длительным 
сроком окупаемости. 

Таким образом, целесообразно, чтобы организационные мероприятия по созданию 
оптовых продовольственных рынков были инициированы местными государственными 
администрациями с привлечением широкого круга потенциальных учредителей и 
соучастников функционирования такой структуры. Учитывая ограниченность средств на 
капиталовложения, оптовые продовольственные рынки целесообразно создавать на базе 
существующих структур оптовой торговли (плодоовощных баз), материально - техническая 
оснащенность которых наиболее пригодна для создания цивилизованных оптово - 
продовольственных рынков. 

В современных условиях рыночного хозяйствования изменяются функции оптовой 
торговли: с одной стороны, они усложняются, а с другой - персонифицируются. Оптовый 
продовольственный рынок обеспечивает условия для оптовой торговли на его территории 
продовольственными товарами на основе совершенствования управления процессами 
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поставки продовольствия, создает необходимые условия для надлежащей организации 
торговой деятельности в целях стабилизации цен, повышения качества реализуемых 
продовольственных товаров и совершенствования товародвижения продовольственной 
продукции от производителя до конечного потребителя. Являясь важнейшим элементом 
инфраструктуры товарного рынка, оптовые рынки организуют рыночное распределение 
продовольствия и сельскохозяйственной продукции. Кроме этого, оптовые рынки призваны 
стимулировать производство и переработку продукции в регионах на основе формирования 
эффективного рыночного механизма взаимной заинтересованности производителя, оптового 
звена и потребителя путем установления взаимовыгодных договорных связей. В 
существующей юридической литературе одни авторы называют их организованными 
товарными рынками, а другие - оптово-посредническими, оптовыми, 
сельскохозяйственными, фермерскими и прочими.1 

Легально, на уровне закона, понятия «оптовый продовольственный рынок» не 
существует, ибо нет самого закона. 

В Республики Молдова правовое регулирование оптовых и иных продовольственных 
рынков предоставлено местным органам власти, что является не эффективной и 
безрезультатной.  

Следует отметить, что в Испании, Франции, Японии, США и других странах, 
координация и регулирование оптовых продовольственных рынков осуществляются 
государственными органами власти.2 

В Японии, например, принята национальная политика по оптовым продовольственным 
рынкам. Здесь функционируют два вида рынков: центральные - в городах с населением более 
200 тыс. человек и местные - в городах и населенных пунктах с меньшей численностью 
населения. На первых из них состав учредителей рынка и лицензирование определяются 
Минсельхозом Японии, а на остальных - губернаторами. Причем каждые пять лет состав 
учредителей и оптовых продавцов уточняется.3 Зарубежный опыт доказывает эффективность 
оптовых продовольственных рынков в решении задач, стоящих в сфере оптовой торговли 
продовольствием, а также в выполнении весьма важной в рыночных условиях роли 
информационного центра в изучении спроса и предложения. 

О целесообразности государственного регулирования оптовых продовольственных 
рынков свидетельствует опыт США, где федеральное законодательство о продовольственных 
рынках направлено на: 1) снижение степени влияния отдельных участников рынка, 
предотвращение тайных соглашений, ограничение практики недобросовестной торговли; 2) 
предотвращение неравенства рыночных позиций одних сельскохозяйственных 
производителей по сравнению с другими; 3) обеспечение своевременной и полной оплаты за 
проданные товары.4 

Оптовые продовольственные рынки, как свидетельствует зарубежный опыт, призваны 
служить основным каналом сбыта товаров сельхозпроизводителями и обеспечения торговых 
организаций и иных крупных покупателей для последующего удовлетворения нужд населения 
и переработки. В Бельгии, Германии, Испании, Франции, Италии, США и других странах 
такие рынки существуют уже много лет. Они представляют собой хозяйствующие субъекты, 

                                                 
1 Зайцев А., Шумаев В., Карасей О. Оптово-посреднические товарные рынки // БОСС. 1998. № 2, -с. 20; 
Гордон М. Оптовые посредники // Риск. 1997. № 1,- с. 69; Щур Д. Л., Труханович Л. В. Основы торговли. 
Оптовая торговля. М., 2004, -с. 18. 
2 Аграрное право / Отв. ред. М. И. Палладина, Н. Г. Жаворонкова. М.: Проспект, 2010, -с.88. 
3 Нуралиев С. У. Продовольственный рынок России: проблемы развития и государственного регулирования 
// Информационный бюллетень Минсельхозпрода России. 1999, №7 – 8, -с.14-15. 
4 Овчинников О. Г. Государственное регулирование аграрного сектора США. М., 1999, -с. 663. 
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оказывающие комплексные услуги по оптимизации, концентрации и ускорению процесса 
товарообмена всех субъектов оптового рынка (производителей, оптовиков и покупателей).1 

Во многих странах государственная политика направлена на поддержку создания и 
функционирования системы оптовой торговли, так как оптовые рынки упорядочивают всю 
технологическую цепочку движения продукции от товаропроизводителя к потребителю, 
обеспечивая при этом благоприятные и выгодные условия товаропроизводителям для сбыта 
произведенной продукции. Однако правовое регулирование деятельности оптовых рынков в 
нашей стране является совершенно неудовлетворительным. 

Это связано в первую очередь несовершенством действующего законодательства. 
Нормативная база содержит некоторые двойные интерпретации и расхождения, касающиеся 
реализации товаров и услуг, дублирование процедур, связанных с получением 
разрешительных документов (разрешения/ лицензии/сертификаты), а также некоторые 
пробелы (вакуум) в регулировании продажи определенных товаров. »). Не все регламентации 
европейского сообщества учтены в национальном законодательстве, например, правила 
продажи товаров «секонд хенд» или продажа товаров по сниженным ценам. 

Одной из неотложных проблем правового регулирования оптового 
продовольственного рынка является существующий дисбаланс в размещении и развитии 
торговой инфраструктуры между муниципиями и остальными населенными пунктами, а 
также низкий уровень его расширения в сельских местностях. Эта ситуация вызвана разрывом 
в количестве потребителей (сокращением сельского населения) и их покупательской 
способностью. Сельское население приобретает товары первой необходимости на рынках, 
которые организуются в селах на выходные дни со стороны индивидуальных торговцев, в 
частности патентообладатели. Они продают небезопасную продукцию в отсутствии 
документов происхождения и качества данных товаров, тем самым создавая искажение 
конкурентной среды между операторами рынка, включая предприятия потребительской 
кооперации.  

Одна из проблем связана с отсутствием планов развития территории, которые должны 
включать размещение оптовых продовольственных рынков. Также важно отметить 
недостаточное сотрудничество между органами местного публичного управления (примаров 
населенных пунктов) с экономическими агентами с целью предоставления налоговых льгот 
(например, оплаты местных налогов) для лиц, намеренных инвестировать средства в 
инфраструктуру по строительству оптовых рынков.  

Тем не менее, правовая природа оптовых рынков, их сущность в литературе и 
локальных нормативных актах до сих пор не раскрыта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что отсутствие должного правого регулирования 
оптовых продовольственных рынков со стороны государства, оставляет данную форму 
оптовой торговли, не урегулированной и не дает возможности развития и формирования 
оптовых продовольственных рынков, а это приводит к приобретению товаров по завышенным 
ценам, местные предприниматели не имеют возможности лично реализовывать 
произведенную продукцию. 
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Summary: Human activity is a regulated regulated activity and a complex legal and legal 

system, called to contribute to the further development of social life, to the improvement of its 
quality. In this context, it is important to determine the scope and limits of the law. 
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Departe de a fi ceva abstract sau pe deplin elucidată, problema în cauză necesită, incontestabil, 
atenţie sporită. Rezolvarea reuşită şi eficientă a ei permite, în primul rînd, să lărgim considerabil 
utilizarea posibilităţilor dreptului în stimularea activismului juridic al oamenilor, iar în al doilea rînd, 
de a preciza categoriile şi formele de comportament social, care doar în aparenţă îmbracă veşmînt 
juridic, în realitate fiind ilicite după natura şi consecinţele lor. 

În literatura ştiinţifică sunt argumentate modalităţile de cercetare ale reglementării normativ 
juridice care, de altfel, pot fi utilizate referitor şi la problema noastră. 

Prin obiectul reglementării juridice se înţelege ,,totalitatea relaţiilor constituite între oameni, ca 
urmare a faptelor şi evenimentelor vitale ale acestora, care în mod obiectiv pot şi, din punct de 
vedere al sarcinilor actuale ale statului,  trebuie sau deja sunt supuse reglementării juridice. 
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După părerea profesorului Serghei Alexeev, obiectul reglementării juridice se prezintă ca 
,,multiplicitatea relaţiilor sociale care obiectiv, după natura lor, pot să se supună unei reglementări 
normativ-organizaţionale şi care, în condiţiile social-politice date, cer o asemenea reglementare din 
partea normelor juridice şi a tuturor celorlalte mijloace ce constituie mecanismul reglementării 
juridice”. Din cele spuse rezultă că volumul, domeniul reglementării normative, limitele acesteia sunt 
determinate de stat, de voinţa legiuitorului. 

În literatura juridică frecvent întîlnim afirmaţii conform cărora ,,activitatea legislativă nu se 
desfăşoară întîmplător; ea urmează o serie de reguli de tehnică juridică”. Pe de altă parte, se face 
precizarea că activitatea legislativă se desfăşoară şi ,,potrivit  scopurilor generale, impuse de buna 
funcţionare a mecanismului social de coexistenţă a libertăţilor sociale”. 

În aceeaşi ordine de idei, legiferarea este privită ca ,,un proces de cunoaştere şi apreciere a 
cerinţelor juridice ale societăţii şi statului, de constituire şi adoptare a actelor normativ juridice de 
subiecţi împuterniciţi, în limitele unor proceduri respective”.  

Poate să se creeze impresia că domeniul reglementării juridice se stabileşte de legiuitor nu în 
mod arbitrar. Şi totuşi, obiectivitatea în determinarea domeniului reglementativ poate fi pusă la 
îndoială. Cu alte cuvinte, caracterul obiectiv al domeniului acţiunii dreptului poate să-şi  piardă 
sensul, dat fiind faptul că acesta se află în dependenţă de calitatea activităţii legiuitoare a statului. 

O activitatea legislativă calitativă porneşte de la două aspecte principale: 
a)constatarea că situaţiile ce reclamă reglementare normativ- juridică există; 
b)convingerea în faptul că idealul juridic ce se aplică unor asemenea situaţii e determinat de 

conştiinţa juridică a societăţii. 
Acest lucru nu e atît de simplu, cum pare la prima vedere. Putem atrage atenţia la cel puţin 

două aspecte negative care pot interveni din partea statului: pe de o parte, statul, utilizînd mijloacele 
juridice, se implică în acele sfere de activitate umană, care nu necesită normarea statală; pe de altă 
parte, legiuitorul ,,conştient”,  rezultînd din înţelegerea greşită a intereselor statale,  a omis 
reglementarea acelor relaţii, care necesitau o intervenţie juridică (adică, o intervenţie din partea 
statului). În  special acest lucru s-a manifestat clar în cazul concretizării drepturilor şi libertăţilor 
omului, în particular, în determinarea legislativă a modului de atacare a acţiunilor nelegitime a 
persoanelor oficiale, realizarea libertăţilor politice ş.a.  Această constatare, nu şi-a pierdut, din 
păcate, actualitatea nici pînă în prezent. 

Prin urmare, domeniul şi limitele reglementării normative nu sunt determinate doar de sarcinile 
statului la o perioadă sau alta. Acestea constituie un factor ce evidenţiază posibilul domeniu de 
reglementare normativă. Mai corect ar fi, după părerea noastră, să considerăm că domeniul 
reglementării normative e constituit din ansamblul relaţiilor sociale şi a faptelor neordonate. Vom  
mai adăuga, că ordonarea acestora, în mod obiectiv, nu este posibilă fără utilizarea mijloacelor 
juridice. Cu alte cuvinte, domeniul acţiunii dreptului este domeniul spaţiului social în care se 
înglobează acele categorii ale activităţii umane (acţiuni-inacţiuni) pentru care atingerea unor rezultate 
sociale semnificative necesită, obiectiv, folosirea posibilităţilor dreptului. Atfel, noţiunea domeniul 
de acţiune a dreptului are menirea de a reflecta gradul şi, nivelul activităţii dreptului în sistemul 
social. Domeniul acţiunii dreptului evidenţiază sfera posibelelor raporturi juridice. Această  sferă 
cuprinde diverse domenii de activitate umană. Evident, putem vorbi de raporturi sociale care, în mod 
obiectiv, sunt predestinate reglementărilor normativ juridice. Aceste relaţii se constituie, de exemplu, 
în domeniul existenţei şi dăinuirii statului, structurilor economice şi politice, organizării şi 
funcţionării sistemului organelor statului, drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale 
omului şi cetăţeanului (drept constituţional), în domeniul producţiei, repartiţiei şi consumului 
bunurilor materiale, (drept economic), în domeniul organizării şi realizării administraţiei publice 
(drept administrativ), în domeniul funcţionării pieţii muncii şi aplicării muncii (dreptul muncii) ş.a. 
Desigur, determinarea complexului de caracteristici a faptelor (acţiuni-inacţiuni) şi relaţiilor sociale 
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care necesită reglementare normativ-juridică nu este soluţionată pînă la capăt şi mai continuă să 
preocupe ştiinţa şi practica juridică, activitatea persoanelor particulare (cetăţenii şi organizaţiile lor 
legitime) şi a statului, autorităţilor lui publice, persoanelor oficiale. Aceasta e necesar pentru a alege 
corect criteriile de concretizare a frontierelor lor legale de activitate şi comportament. Dacă în primul 
caz limitele acţiunii dreptului se conturează atît din prevederile legii, cît şi din principiile dreptului, 
în al doilea caz - ele definitiv rezultă din prevederile legii şi a actelor normative subordonate lor. 

 Limitele acţiunii dreptului.S-ar părea că statul, dispunînd de cea mai autoritară putere, avînd 
autoritatea de a-i face pe alţii să facă ceea ce doreşti de la ei, presupunînd că aceasta este diferită de 
ceea ce ar fi dorit să facă, dacă nu ar fi fost siliţi să se supună altei voinţe, este nelimitat prin 
atribuţiile sale, inclusiv, şi în domeniul legiferării. Ca urmare, acţiunea dreptului n-ar avea nici o 
limită. Acest lucru, însă, nu corespunde realităţii. Acţiunea dreptului este şi trebuie sa fie limitată. 
Limitele  acţiunii dreptului trasează ,,linia de demarcare” care separă sfera juridică de sfera 
nejuridică, linia ce arată frontierele de răspîndire a dreptului, a punctului de influienţă a dreptului 
asupra personalităţii şi faptelor sale. Limitele acţiunii dreptului, în principal, sunt condiţionate, în 
fond de factori juridici. Ele se înrădăcinează în procesul activităţii omului, sunt determinate de 
posibilităţile personale ale subiecţilor sociali, de cultura lor generală şi civilizarea juridică, sunt 
condiţionate de sistemul existent de relaţii sociale, de circumstanţe economice, istorice, religioase, 
naţionale şi de altă natură. 

Dat fiind faptul că dreptul este generat de viaţa şi activitatea oamenilor, de condiţiile vieţii lor, 
limitele acţiunii dreptului urmează să fie cercetate în legătură strînsă cu modul în care cei cărora le 
este adresat  dreptul l-au înţeles şi l-au conştientizat. 

Chiar de la naştere, omul nimereşte în lumea obiectelor şi valorilor create de generaţiile 
precedente. Atitudinea lui faţă de realitate este determinată de deprinderile pe care le capătă în 
procesul de comunicare cu alţi oameni. În procesul comunicării, omul apreciază activitatea sa în 
raport cu activitatea altora şi a societăţii în ansamblu. Însuşind realitatea, omul îşi formează, totodată, 
anumite atitudini, păreri, concepţii, sentimente faţă de realitate şi îşi propune noi scopuri, sarcini, 
creează proiecte pentru viitor. Astfel, conştiinţa omului nu se limitează doar la constatarea unei 
realităţi, ci contribuie şi la crearea unei noi realităţi. 

Ca urmare, conştiinţa socială reprezintă un ansamblu de concepţii, teorii, atitudini, sentimente 
etc. în care se reflectă realitatea socială. Dat fiind faptul că această realitate e complexă, conştiinţa 
socială se manifestă sub diferite forme. În această ordine de idei, putem diferenţia conştiinţă socială 
politică, filozofică, morală, juridică ş.a. 

Astfel,  conştiinţa juridică este una dintre formele conştiinţei sociale. Ea este indisolubil legată 
cu celelalte forme ale conştiinţei sociale şi, în general, de conştiinţa politică. Putem chiar vorbi de o 
unitate a conştiinţei politice şi juridice, întrucît relaţiile politice şi juridice fac parte din sfera generală 
a raporturilor voliţionale. În  acelaşi timp, unitatea conştiinţei politice şi a celei juridice nu exclude 
deosebirile dintre ele. Din sfera conştiinţei juridice fac parte şi fenomene care, deşi capătă o apreciere 
politică, după natura lor nu sînt politice. Aşa, de exemplu, putem spune acest lucru despre viaţa 
intimă, familială şi privată a omului, despre regulile protecţiei muncii etc. La rîndul său, conştiinţa 
politică reflectă şi unele fenomene care nu pot fi apreciate din punct de vedere juridic. 

Conştiinţa juridică apare odată cu apariţia dreptului şi o dată cu dezvoltarea societăţii se 
dezvoltă şi ea. Dacă iniţial dezvoltarea ei e condiţionată mai mult de factori secundari, spontani 
(impulsuri imediate, instinctive, frica de pericol şi de necunoscut etc.), la etapele mai avansate tot 
mai pronunţat se evidenţiază factori argumentaţi din punct de vedere ştiinţific. 

Bineînţeles, neomogenitatea socială se reflectă în diverse conştiinţe juridice ale păturilor şi 
grupărilor sociale existente. Deseori, conştiinţa juridică este silită să se supună anumitor idei şi 
scopuri  politice. E ştiut, faptul că în condiţiile regimului totalitar "conştiinţa juridică a întregului 
popor" se folosea pentru justificarea samavolniciei şi a violării dreptului. Ca urmare, conştiinţa 
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juridică se forma cu ajutorul măsurilor de constrîngere. Aceasta era şi firesc, deoarece nu se admitea 
interpretarea dreptului, realităţii juridice în ansamblu în dauna "adevărului absolut" promovat de 
"forţa conducătoare şi îndrumătoare". 

Odată cu destrămarea regimului totalitar, conştiinţa juridică obţine expresie în sistemul 
dreptului, în activitatea de realizare a dreptului etc. Dezvoltîndu-se pe baza concepţiei ştiinţifice 
despre lume, conştiinţa juridică aplică realizările progresiste în domeniul gîndirii juridice din 
perioadele anterioare, elementele umaniste şi democratice ale conştiinţei juridice din statele cu 
bogate tradiţii juridice. Astfel,  ea devine tot mai pronunţat un factor al progresului social. 

Conştiinţa juridică şi normele juridice sînt interdependente şi exercită împreună o influenţă 
activă asupra dezvoltării sociale, contribuie la educarea omului în spiritul conştiinciozităţii şi 
activismului social. Această influenţă se realizează prin reglementarea relaţiilor sociale, prin 
influenţa perseverentă asupra aprecierii de către oameni a acţiunilor lor de o importanţă  juridică. 

Conştiinţa juridică îşi găseşte expresia în actele normative ale statului. În corespundere cu 
conştiinţa juridică se elaborează conţinutul şi formele actelor normative, structura acestora. 

Etapa actuală necesită o formă accesibilă de expunere a materialului normativ, publicarea 
operativă a actelor normative. Limbajul, terminologia aplicată în actul normativ trebuie să 
corespundă conştiinţei juridice din societate, nivelului ei de dezvoltare. 

Practica elaborării dreptului în Republica Moldova oferă un şir de exemple de influienţă 
decisivă a conştiinţei politice şi juridice asupra formei şi conţinutului actelor normative. Totodată, ea 
pune în evidenţă şi tendinţa forţelor conservatoare de a nu admite o reformare adecvată a societăţii 
noastre, de a frîna dezvoltarea ei. Ca urmare, unele prevederi ale actelor normative adoptate în ţara 
noastră nu corespund realităţii, sînt depăşite de timp, admit o nerespectare a principiilor unanim 
recunoscute de comunitatea umană. 

La rîndul lor, normele juridice exercită influenţă asupra dezvoltării conştiinţei juridice a 
cetăţenilor, asupra formării unor raţionamente fundamentale şi echitabile privind dreptul, realizarea 
acestora, raporturile juridice, drepturile şi libertăţile omului. În acest context, o problemă primordială 
e cea legată de drepturile şi libertăţile omului. Problema dată doar la prima vedere pare a fi 
cunoscută. În realitate, ea anterior a fost studiată doar parţial, în măsura în care admitea a face acest 
lucru regimul totalitar. În condiţiile în care statul nostru se debarasează de moştenirea trecutului, 
toate forţele sociale şi politice, toate mijloacele trebuie să se angajeze într-o amplă acţiune de făurire 
a unui sistem democratic în care drepturile şi libertăţile omului sînt respectate şi garantate prin lege. 

Un prim pas în această direcţie l-a constituit adoptarea Constituţiei Republicii Moldova, care a 
ridicat la rang constituţional problema cunoaşterii de către fiecare om a drepturilor şi îndatoririlor 
sale. Astfel, articolul 23 al Constituţiei prevede că " fiecare om are dreptul să i se recunoască 
personalitatea juridică. 

Statul asigură dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle. În acest scop statul 
publică şi face accesibile toate legile şi celelalte acte normative" 

Prevederea constituţională citată mai sus are nu numai o importanţă teoretică, ci şi practică. Ea 
obligă statul de a lua măsuri pentru ca fiecare om să-şi cunoască drepturile şi libertăţile sale. Aceasta, 
indiscutabil, contribuie la ridicarea nivelului conştiinţei juridice a societăţii. 

Luînd în consideraţie factorii social-economici, politici, sociali etc. legiuitorul poate da o 
calificare juridică unei fapte (acţiuni sau inacţiuni) care, în opinia publică, era calificată anterior drept 
obiect al aprecierii morale. În felul acesta, legiuitorul va lărgi conţinutul conştiinţei juridice. 

Conştiinţa juridică este strîns legată de cultura juridică. 
Cultura, în general, inserează ansamblul valorilor materiale şi spirituale create şi în curs de 

creare de către omenire în procesul muncii sociale desfăşurate de-a lungul istoriei. Cultura exprimă 
nivelul atins de omenire într-o etapă istorică a dezvoltării societăţii. Într-un sens mai îngust, se 
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obişnuieşte a vorbi despre cultura materială (tehnica, experienţa de producţie, valorile materiale) şi 
cultura spirituală (ştiinţa, arta, literatura, învăţămîntul, morala etc.). 

În această ordine de idei, cultura juridică este o modalitate a culturii spirituale a societăţii. Ea 
îşi găseşte expresie în cunoaşterea de către cetăţeni a bazelor cunoştinţelor juridice, în necesitatea 
transpunerii în viaţă a prevederilor normelor juridice, în înţelegerea de către fiecare om a 
responsabilităţii sale sociale, în intransigenţa faţă de infracţiuni şi combaterea lor. 

Educarea cetăţenilor în spiritul legii este o parte componentă a întregii munci educative. 
Educarea juridică înalţă conştiinţa individuală a omului pînă la conştientizarea principiilor 
fundamentale ale dreptului. Ea permite formarea la cetăţeni a sentimentelor convingerii că el 
întotdeauna va găsi la autorităţile publice respective un ajutor eficient în apărarea drepturilor şi 
libertăţilor sale, a intereselor legitime, că statul îi cere pe bună dreptate să-şi îndeplinească obligaţiile 
ce-i revin şi că este egal în drepturi cu ceilalţi membri ai societăţii. 

Cultura juridică înaltă este o condiţie necesară a realizării conştiente şi eficiente de către 
fiecare cetăţean a datoriei sale faţă de societate, faţă de alţi cetăţeni. Propagarea dreptului nu numai 
că extinde cunoştinţele juridice, dar şi contribuie la formarea sentimentului de convingere că legile 
sînt echitabile, că ele corespund cerinţelor timpului şi contribuie eficient la soluţionarea problemelor 
cu care se confruntă societatea la etapa dată. 
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Summary: The international migration has an impact on the European Union and the EU 
member states. The phenomenon of globalization as well as the various events on the international 
arena have contributed to the increase of the migratory flows, especially in recent years. Thus, the 
European space is developing its multi-ethnic and cultural diversity. In this context, the EU propose 
a global European policy aimed at facing the challenges of migration. The European policy is built 
on the European traditions of granting asylum and migration, taking into accounts both human 
rights observance and humanitarian aspects, and the benefits of the European Union, of the migrants 
and their countries of origin. Migrants integration into European society aims at harmonizing their 
rights and the culture of the country of origin. This benefits both the country of origin of the migrant 
and the society in which he / she lives and works. 

Key words: European policy, international migration, integration of migrants, asylum, 
European Parliament, decision (EU), regulation, migration flows, treaty. 

 
Introducere: Migraţia forţei de muncă în ţările europene, accelerată odată cu aderarea fostelor 

ţări comuniste la Uniunea Europeană şi cu liberalizarea accesului la piaţa muncii  se distinge, în 
primul rând, prin caracterul său circular iar în al doilea rând, acest tip de migraţie se desfăşoară într-o 
situaţie transnaţională specifică, ce se defineşte prin „cadrul comunitar” în materie de politici 
(inclusiv politici ale migraţiei), cetăţenie şi practici sociale. Din acest punct de vedere, migraţia forţei 
de muncă în UE1, este un fenomen socio-economic în jurul căruia se formează diverse arene de 
vizibilitate şi dezbatere (trans)naţională. Astfel, migraţia nu mai este abordată ca un fenomen mai 
mult sau mai puţin exterior societăţilor naţionale, ci este o problemă socială dezbătută cu o anumită 
constanţă în sferele politico-mediatice atât din ţările de origine cât şi din ţările de destinaţie. Este de 
asemenea, o problemă europeană, care face obiectul unor politici şi poziţionări din partea instituţiilor 
europene, de unde şi anumite forme a dezbaterii în ţările respective. Această problemă plasează ţările 
din UE într-o situaţie europeană specifică şi distinctă, care poate fi studiată şi din perspectiva 
condiţiilor de posibilitate a unui spaţiu public european.  

Scopul articolului. Scopul prezentului articol constă în elucidarea politicii în domeniul 
migraţiei internaţionale,abordarea echilibrată asupra imigrației legale, cât și a celei clandestine care 
constă în adoptarea unor acte legislative sectoriale, pentru fiecare categorie de imigranți, cu scopul 
elaborării unei politici în materie de imigrație legală la nivelul Uniunii, principiile și direcțiile 
prioritare de reglementare și dezvoltare a proceselor migraționale în Moldova. 

Actualitatea temei rezultă din faptul că ca toate statele membre, beneficiază de roadele 
politicii de migraţie astfel, între principalele câştiguri sunt transferurile financiare realizate de 
emigranţi, precum şi transferul de know-how şi tehnologie, facilitat de accesul  cetăţenilor la mediul 
cultural şi profesional al ţărilor dezvoltate. 

                                                 
1 Beciu Camelia,Perpelea Nicolae, Europa şi spaţiul public. Practici comunicaţionale, reprezentări, climat emoţional, 
Bucureşti, Editura Academiei Române, (2007). 
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Metodele și materialele aplicate. În procesul elaborării articolului ştiinţific a fost utilizată 
metoda logico-juridică, de cercetare care a inclus, studierea selectivă, a  literaturii de specialitate, 
sursele de informare folosite incluzând studii şi pagini web ale unor organizaţii şi instituţii naționale 
și internaţionale de referință în materia politicii migraţiei internaţionale, politica migraţională a 
Republicii Moldova. 

Rezultatele obținute și discuții. Migraţia se defineşte printr-o „schimbare dintr-un spaţiu 
social, economic, politic şi/sau cultural în altul‚cu scopul de a dezvolta un proiect oarecare şi de a 
răspunde unor aşteptări individuale sau de grup”1. Migraţia este un factor important al evoluţiei 
societăţii europene contemporane. Printre numeroasele sale beneficii, menţionăm: 

- facilitarea integrării economice şi a dialogului inter-cultural la nivel global şi regional; 
- asigurarea necesarului de forţă de muncă în statele dezvoltate şi mai buna utilizare a forţei  
- de muncă  din statele de provenienţă; 
- generarea unor transferuri de fluxuri băneşti către statele mai puţin dezvoltate; 
- facilitarea transferurilor de cunoştinţe şi tehnologie către ţările de provenienţă ale  

migranţilor, după  repatrierea acestora.  
 Migraţia are însă şi un cost. Uniunea Europeană depune eforturi considerabile pentru: 
- integrarea migranţilor; 
- combaterea şi prevenirea imigraţiei ilegale; 
- controlul frontierelor externe. 
Toate statele membre, beneficiază de roadele politicii de migraţie. Între principalele câştiguri 

sunt transferurile financiare realizate de emigranţi, precum şi transferul de know-how şi tehnologie, 
facilitat de accesul românilor la mediul cultural şi profesional al ţărilor dezvoltate2. Unul dintre 
obiectivele majore ale Uniunii Europene este o politică europeană cuprinzătoare în materie de 
imigrație, orientată spre viitor și bazată pe solidaritate. Politica în domeniul imigrației urmărește 
materializarea unei abordări echilibrate atât asupra imigrației legale, cât și a celei clandestine având 
drept temeiul juridic în art.79 și 80, din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)3. 

UE are competența de a stabili condițiile de intrare și de ședere pentru resortisanții țărilor terțe 
care intră și își stabilesc reședința în mod legal pe teritoriul unui stat membru, inclusiv în scopul 
reîntregirii familiei. Statele membre își păstrează dreptul de a stabili numărul persoanelor admise 
provenind din țări terțe, care intră pe teritoriul lor pentru a căuta un loc de muncă. UE poate oferi 
stimulente și poate veni în sprijinul acțiunilor întreprinse de statele membre pentru promovarea 
integrării resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere legală. Cu toate acestea, nu există 
dispoziții privind armonizarea legislațiilor și reglementărilor naționale4. Combaterea imigrației 
clandestine este de datoria Uniunii Europene să prevină și să reducă imigrația clandestină, în special 
printr-o politică eficace de returnare, respectând drepturile fundamentale. 

Uniunea Europeană are competența de a încheia cu țări terțe acorduri privind readmisia în țara 
de origine sau de proveniență a resortisanților țărilor terțe care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc 
condițiile de intrare, de prezență sau de ședere pe teritoriul unuia dintre statele membre. UE 
urmărește să trateze în mod echilibrat imigrația legală și combaterea imigrației clandestine. 
Gestionarea corespunzătoare a fluxurilor migratorii implică garantarea unui tratament corect al 

                                                 
1 Kastoryano,Riva, „Paris-Berlin.Politiques d’immigration et modalites d’integration des familes turques”,in R. 
Leveau, „Les musulmans dans la societe francaise”,Paris, 1998. Pag. 11. 
2 Politica de migrație a Uniunii Europene – implicații pentru piața muncii, [On-line] : http://europedirectbucuresti. 
ier.ro/wp-content/uploads/Brosura-ED-Politica-de-migratie-a-UE.pdf ,(vizitat la 17.06.2017). 
3 Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene,(2012/C 326/01),Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 326/1, 
[On-line] : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.326.01.0001.01.RON&toc= 
OJ:C:2012:326:TOC#C_2012326RO.01004701  (vizitat la 17.06.2017). 
4 Politica în domeniul imigrației,[On-line]: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId= 
FTU_4.2.3.html. (vizitat la 17.06.2017). 
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resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere legală în statele membre, intensificarea 
măsurilor de combatere a imigrației clandestine și promovarea unei cooperări mai strânse cu țările 
terțe în toate domeniile. UE urmărește să stabilească un nivel uniform de drepturi și obligații pentru 
imigranții legali, comparabil cu cel al cetățenilor UE. 

Principiul solidarității - în conformitate cu Tratatul de la Lisabona1, politicile din domeniul 
imigrației ar trebui să fie guvernate de principiul solidarității și al distribuirii echitabile a răspunderii, 
inclusiv a implicațiilor financiare ale acesteia, între statele membre (articolul 80 din TFUE). Tratatul 
de la Lisabona, care a intrat în vigoare în decembrie 2009, a introdus procedura de codecizie și votul 
cu majoritate calificată în domeniul imigrației legale, precum și un nou temei juridic pentru 
promovarea măsurilor de integrare. În prezent, procedura legislativă ordinară se aplică atât politicilor 
în domeniul imigrației clandestine, cât și celor din domeniul imigrației legale, acordând 
Parlamentului statut de colegislator în acest domeniu, în condiții de egalitate cu Consiliul. Trebuie 
remarcat totuși că, în cazul unui aflux brusc de resortisanți din țări terțe, măsurile provizorii sunt 
adoptate doar de Consiliu, după consultarea Parlamentului. Tratatul de la Lisabona a precizat și 
faptul că Uniunea partajează competențele în acest domeniu cu statele membre, în special în ceea ce 
privește numărul imigranților cărora li se acordă dreptul de a intra pe teritoriul unui stat membru în 
căutarea unui loc de muncă. În fine, Curtea de Justiție,deține în prezent jurisdicția deplină în 
domeniul imigrației și al azilului. „Abordarea globală în materie de migrație și mobilitate”, adoptată 
de Comisie în 2011, fixează un cadru general pentru relațiile Uniunii cu țările terțe în materie de 
migrație. Această abordare se bazează pe patru piloni: imigrația legală și mobilitatea, imigrația 
ilegală și traficul de persoane, protecția internațională și politica de azil, precum și maximizarea 
impactului migrației și al mobilității asupra dezvoltării. Drepturile fundamentale ale imigranților 
reprezintă un aspect transversal al acestei abordări. 

Programul de la Stockholm2,pentru spațiul de libertate, securitate și justiție (SLSJ), adoptat 
în decembrie 2009  ca succesor al programelor multianuale de la Tampere (1999)3, și de la Haga 
(2004)4, a expirat în decembrie 2014. Acest Program oferă Uniunii Europene şi statelor membre, un 
cadru nou pentru politica în domeniul azilului, imigraţiei şi al vizelor, dar şi pentru cooperarea în 
domeniul poliţiei şi justiţiei, pentru perioada 2010-2014. Astfel, putem aprecia că „noua agendă pe 
cinci ani a Uniunii Europene în domeniul libertăţii, securităţii şi justiţiei, denumită „Programul de la 
Stockholm”, vizează transformarea Europei într-un spaţiu şi mai sigur, garantând totodată drepturile 
cetăţenilor Europei unite”5. Programul de la Stockholm a fost apreciat în cadrul instituţiilor Uniunii 
Europene de la lansarea lui din 2009, deoarece „trebuie să ţină un ochi aproape de europeni”6. 

În martie 2014, Comisia a publicat o nouă comunicare intitulată „O Europă deschisă și sigură: 
transformarea obiectivelor în realitate”, în care își prezenta viitorul program pentru SLSJ. În 
conformitate cu articolul 68 din TFUE, Consiliul European a definit ulterior, în Concluziile sale din 

                                                 
1 Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a 
Comunităţii Europene, semnat la Lisabona, 13 decembrie 2007, intrat în vigoare la 1 decembrie 2009.Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene 2007/C 306/01// .[On-line] : https://eur-lex.europa.eu/legal content/RO/ALL/?uri= 
OJ%3AC%3A2007%3A306%3ATOC; (vizitat la 17.06.2017). 
2 Programul de la Stockholm, adoptat în cadrul reuniunii Consiliului European din 10-11 decembrie 2009.[On-line]: 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=RO&f=ST%2017024%202009%20INIT, (vizitat la 17.06.2017). 
3 European Council (1999), Presidency Conclusions-Tampere European Council,15and 16 October 1999.[On-line] : 
(vizitat la 17.06.2017). 
4 Programul de la Haga, adoptat de Consiliul European în 4 și 5 noiembrie 2004.[On-line]: 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.2.5.html, (vizitat la 17.06.2017). 
5 Nelu Niţă „Managementul excelenţei în instituţiile de ordine şi siguranţă publică”, Editura Tehnopress, Iaşi  2013. 
Pag. 91. 
6 Jose Manuel Barroso, “EU Stockholm Program Surveillance State-in-Waiting” .[On-line]:  
http://www.thetrumpet.com/article/6262.4719.0.0/britain/eu-stockholm-program-surveillance-state-in-waiting; 
(vizitat la 17.06.2017). 
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26 și 27 iunie 2014, „Orientările strategice ale planificării legislative și operaționale în cadrul 
Spațiului de libertate, securitate și justiție” pentru perioada 2014-2020. La 13 mai 2015,Comisia a 
prezentat Agenda europeană privind migrația. Agenda propune măsuri imediate pentru a face față 
situației de criză din Mediterana, precum și acțiuni de întreprins în următorii ani pentru o mai bună 
gestionare a migrației sub toate aspectele sale1. Ca urmare a dificultăților întâmpinate în adoptarea 
unei dispoziții generale care să acopere în întregime domeniul imigrației forței de muncă în UE, 
abordarea actuală constă în adoptarea unor acte legislative sectoriale, pentru fiecare categorie de 
imigranți, cu scopul elaborării unei politici în materie de imigrație legală la nivelul Uniunii. În 
același timp, UE negociază și încheie cu țările de origine și de tranzit acorduri de readmisie pentru 
returnarea migranților clandestini și colaborează cu aceste țări pentru combaterea traficului de 
persoane. Acordurile respective includ angajamente reciproce de cooperare între UE și țările terțe 
partenere.  

 Politica migraţională a Republicii Moldova. Concepția politicii migraționale prevede 
obiectivele, principiile și direcțiile prioritare de reglementare și dezvoltare a proceselor migraționale 
în Moldova, care constituie o parte inerentă a dezvoltării societății umane. 

 Se cunosc mai multe perioade de evoluție ale acestei politici, derivate din aspectele istorice ale 
Republicii Moldova: 

 perioada 1989 – 1994, caracterizată prin reglementarea proceselor migraționale între 
Republica Moldova și fostele republici ale Uniunii Sovietice2. 

În perioada sovietică Moldova a fost furnizor de forță de muncă în regiunile URSSS. După 
declararea independenței, pentru a regla statutul juridic al Republicii Moldova, Guvernul semnează 
acordurile de la Bișkek „Despre deplasarea fără vize a cetățenilor CSI pe teritoriu statelor-membre” 
(1992), semnează acorduri bilaterale în problema migrației forței de muncă cu Rusia (mai 1993), 
Ucraina (decembrie 1993), Belarus (mai 1994)3. Pentru a garanta drepturile fundamentale ale 
populației aflate pe teritoriul Republicii Moldova, înainte de definirea procedurilor de atribuire a 
cetățeniei, precum și pentru evitarea migrației necontrolate, Sovietul Suprem al R.S.S.M. a adoptat în 
1990 LEGEA CU PRIVIRE LA MIGRAȚIUNE, orientată spre susținerea locuitorilor Republicii 
Moldova4. Din punct de vedere instituțional, cu dreptul soluționării problemelor migrației, a fost 
abilitat Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în cadrul căruia a fost creat Departamentul 
migrațiune. Funcția de bază consta în luarea deciziei privind acordarea statutului de imigrant 
cetățenilor străini în Republica Moldova5. 

perioada 1994 – 2001, caracterizată prin antrenarea țării noastre în procesele internaționale de 
migrațiune. În această perioadă s-au conturat problemele care au redus posibilitatea statului de a 
gestiona migrația. 

Pentru optimizarea gestionării migrației, dar și al asigurării intereselor de ordin socioeconomic, 
Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova au adoptat un șir de acte normative: 

- Legea Republicii Moldova „Privind cetățenia Republicii Moldova” nr. 1024-XIV din 
2.06.20006. 

                                                 
1 Agenda europeană privind migraţia. [On-line] : http://www.infoeuropa.md/migratie/agenda-europeana-privind-
migratia/,(vizitat la 17.06.2017). 
2 Republica Moldova-Problemele migrației. Institutul Muncii al Sindicatelor din Republica Moldova. Institutul 
muncii GSEE, Grecia, Chișinău, 2007. Pag. 80. 
3 Politici migraționale în Republica Moldova. Institutul de politici publice, Chișinău, 2005. Pag. 70. 
4 Gestionarea Migrației în Moldova. Evaluare ,OIM, SIDA 2003. Pag. 11. 
5 Republica Moldova-Problemele migrației. Institutul Muncii al Sindicatelor din Republica Moldova. Institutul 
muncii GSEE, Grecia, Chișinău, 2007. Pag. 83. 
6 Legea Nr. 1024 din  02.06.2000 cetăţeniei Republicii Moldova. Publicat : 10.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 98-
101,art.Nr.709. [On:line]:http://lex.justice.md/md/311522/.(vizitat la 17.06.2017). 
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- Legea Republicii Moldova Cu privire la statutul cetățenilor străini și apatrizilor în 
Republica Moldova nr. 275-XIII din 10.11.19941. 

- Legea Republicii Moldova Privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte 
nr. 273-XIII din 9.11.19942. 

- Legea Republicii Moldova Cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova nr. 269-
XIII din 9.11.19923. 

Printr-o Hotărâre a Guvernului din august 2001, a fost creat Serviciul de Stat de Migrațiune, 
preluând atribuțiile respective ale Departamentului Migrațiune din cadrul Ministerului Muncii și 
Protecției Sociale. A fost adoptat un Regulament al Serviciului de Stat Migrațiune, care prevedea 
următoarele atribuții de bază ale Serviciului4: 

- Promovarea politicii migraționale de stat, inclusiv reglementarea proceselor de imigrare și 
repatriere a populației; 

- Elaborarea și prezentarea spre aprobare a propunerilor privind cota de imigrare; 
- Coordonarea proceselor de încadrare provizorie a lucrătorilor migranți în câmpul muncii și 

de asigurare a protecției sociale a acestora; 
- Elaborarea proiectelor acordurilor interguvernamentale cu privire la angajarea provizorie și 

protecția socială a lucrătorilor migranți; 
- Executarea funcțiilor atribuite anterior în competența Ministerului Muncii și Protecției 

Sociale, în baza Legii cu privire la migrațiune din 1990. 
Perioada 2001 – 2007, caracterizată prin anumite schimbări pozitive atât din partea statelor 
occidentale, cît și din partea Republicii Moldova. 

În 2002, Parlamentul Republicii Moldova adoptă două importante acte normative în domeniul 
migrației: 

1. Concepția politicii migraționale a Republicii Moldova (Hotărârea nr. 1386-XXXV din 
11.10.2002). 

2. Legea cu privire la migrațiune(Legea nr. 1518-XV din 6.12.2002)5. 

 Proiectul Concepției Politicii migraționale a Republicii Moldova a fost elaborat de Serviciul de 
Stat Migrațiune în conlucrare cu toate ministerele și departamentele ce au atribuții directe în 
reglementarea fluxului migrațional și implimentarea prevederilor expuse în Concepție. La alcătuirea 
acestui document au participat și savanți, profesori de la instituțiile de învățământ superior din 
republică, organizații neguvernamentale; în acest scop a fost studiată practica în domeniul respectiv a 
mai multor țări: Cehia, Polonia, Lituania, România, Franța, Italia, SUA, Federația Rusă6. 

 O deosebită importanță în cadrul politicii migraționale, a avut adoptarea următoarelor acte 
legislative și normative: 

- Legea pentru acceptarea Constituției Organizației Internaționale pentru Migrațiuni, 
adoptată de  Parlament la 29.05.2003, nr. 215-XV; 

                                                 
1 Lege Nr. 275 din  10.11.1994 cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Republica 
Moldova. Publicat : 29.12.1994 în Monitorul Oficial Nr. 20, art Nr : 234. Data intrării in vigoare : 
03.12.1999.[On:line]: http://lex.justice.md/md/311642/(vizitat la 17.06.2017). 
2 Lege Nr. 273 din  09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte Publicat : 09.02.1995 
în Monitorul Oficial Nr. 9 art Nr : 89.  Data intrării în vigoare : 09.02.1995.[On:line]: 
http://lex.justice.md/md/311641/.(vizitat la 17.06.2017). 
3 LEGE Nr. 269 din  09.11.1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova Publicat : 26.01.1995 în 
Monitorul Oficial Nr. 6 art Nr : 54.[On:line]: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311638. (vizitat la 17.06.2017). 
4 Gestionarea Migrației în Moldova. Evaluare OIM, SIDA, 2003. 
5 LEGE Nr. 1518 din  06.12.2002 cu privire la migraţie Publicat : 15.01.2003 în Monitorul Oficial Nr. 1-2 art. Nr: 
2.[On:line]: http://lex.justice.md/document_rom.php?id=91F5C6FC:5BFF342B. (vizitat la 17.06.2017).  
6 Noile frontiere în Europa de sud-est, Republica Moldova, Ucraina, România. Institutul de Politici Publice, 
Chișinău: Știința, 2002. Pag. 152. 
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- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la Departamentul Migrațiune, 
aprobată la 07/08.2003, nr.970; 

Pe parcursul acestei perioade au fost întreprinse un șir de activități care au permis evaluarea 
acestui proces. În acest scop, în cadrul Programului TASIS1, a fost realizat proiectul Organizației 
Internaționale pentru Migrație Privind îmbunătățirea gestionării frontierelor, care a permis dotarea 
punctelor de trecere a frontiere de stat cu echipament modern. 

Politica de stat cu privire la migrațiune se promovează, în conformitate cu legislația Republicii 
Moldova, de către Președintele Republicii Moldova și Guvern prin intermediul Serviciului de Stat 
Migrațiune. Politica de migrațiune se realizează, în limitele competenței, de către Ministerul 
Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul Trupelor de 
Grăniceri, Serviciul de Informație și Securitate, Ministerul Justiției și autoritățile administrației 
publice locale2. 

 De asemenea sunt și alte organe care au tangențe cu procesul migraționist și, nemijlocit, 
influențează evoluția acestuia și soluționarea situațiilor de conflict care pot apărea. 

- Serviciul de Stat Migrațiune, a fost creat la 1 octombrie 2001 pe lângă Guvernul 
Republicii Moldova. Acest Serviciu este o instituție publică de stat de specialitate, abilitată să 
promoveze să promoveze o politică de stat unică în domeniul migrației. Serviciul de Stat Migrațiune 
colaborează activ în problemele reglementării fluxurilor migraționale, combaterii migrației ilegale, a 
contrabandei și traficului de ființe umane cu organismele internaționale de prestigiu, precum sunt 
Consiliul Europei, Organizația Internațională pentru Migrațiuni, Organizația Internațională a Muncii, 
Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați. 

- Ministerul Muncii și Protecției Sociale, deși ministerul nu deține atribuții în domeniul 
migrației, este greu de subestimat importanța lui. Acest organ poate propune politici privind 
schimbarea structurii ocupaționale, poate propune statistici reale privind șomajul și evalua șomajul 
tacit, determina oportunitățile atractive de angajare în câmpul muncii în interiorul țării3. 

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, contribuie la promovarea și 
realizarea politicii migraționale a statului în raporturile de drept internațional, întocmesc și verifică 
actele referitoare la cetățenii străini și apatrizi care doresc să imigreze în țară și eliberează vize de 
intrare. În componența consulatelor noastre lipsește cadrul privind forța de muncă în străinătate, 
astfel încât nimeni nu poate monitoriza respectarea drepturilor cetățenilor moldoveni ce muncesc 
peste hotare. 

- Ministerul Educației, nu are responsabilități specifice privind migrația. Totuși, această 
autoritate este responsabilă de nivelul profesional al resurselor umane și trebuie să participe la 
elaborarea politicilor migraționiste. Ministerul Educației trebuie să participe la instruirea profesională 
a migranților până la plecare prin intermediul centrelor de pregătire profesională. Până la acest 
moment, Ministerul nu a făcut pași concreți vizavi de ameliorarea migrației ilegale cu excepția 
training-urilor destinate școlilor profesionale. 

- Ministerul Justiției, organ de specialitate al administrației publice care controlează, 
monitorizează și coordonează toate activitățile din domeniul legal și se asigură de realizarea politicii 
juridice de stat. În elaborarea politicilor migraționiste privind forța de muncă, Ministerul Justiției are 
ca funcție: garanțiile adecvate împotriva abuzurilor, exploatării, în special cele care țin de executarea 
contractului de muncă peste hotare prin garantarea faptului că sistemul juridic fucționează în modul 
cuvenit. 

                                                 
1 Republica Moldova - Problemele migrației. Institutul Muncii al Sindicatelor din Republica Moldova. Institutul 
muncii GSEE, Grecia, Chișinău, 2007. Pag. 103. 
2 Noile frontiere în Europa de sud-est, Republica Moldova, Ucraina, România. Institutul de Politici Publice, 
Chișinău: Știința, 2002. Pag. 156.  
3 Politici migraționale în Republica Moldova. Institutul de politici publice, Chișinău, 2005. Pag. 78. 
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- Ministerul Afacerilor Interne, în scopul luptei contra migrației ilicite în republică a creat 
o unitate separată - Serviciul de combatere a Șederii ilegale și Migrației Cetățenilor Străini. În iunie 
2001 se creează o Direcție specializată de combatere a traficului ilicit de ființe umane. Printre 
atribuțiile de bază ale MAI este și controlul șederii cetățenilor străini, fie permanent sau temporar, 
controlul respectării normelor de rezidență de către străini, combaterea migrației ilegale, a traficului 
ilicit de ființe umane. 

- Departamentul Tehnologii Informaționale, elaborează sistemul informațional automatizat 
al migrației populației. Informează despre schimbările survenite în starea familială a imigrantului, 
înregistrarea agenților economici cu participarea agenților străini, precum și despre actele de 
identitate eliberate imigranților1. 

- Departamentul Trupelor de Grăniceri, asigură efectuarea controlului la punctele de 
trecere a frontiere de stat și evidența persoanelor care au traversat frontiera de stat; include în 
sistemul informațional cu datele referitoare la persoanele care traversează frontiera de stat. 

- Camera de Licențiere, este o autoritate publică care asigură reglementarea de către stat a 
activităților antreprenoriale și controlul asupra respectării condițiilor stabilite de practicare a 
anumitor genuri de activitate. 

Concluzii: UE acordă o atenție particulară a politicii în domeniul migrație. Gestionarea 
migrației este corelată cu necesitatea de a avea frontiere externe ale UE mai sigure combinând atât 
politici interne, cât şi politici externe, astfel Agenda UE pentru migraţie subliniază necesitatea unei 
noi abordări, cuprinzătoare, care să folosească toate politicile şi instrumentele pe care UE le are la 
dispoziţie, o abordare globală, bazată pe încredere şi solidaritate între statele şi instituţiile UE. 
Politica UE privind migraţia, aşa cum este definită de Consiliul European, oferă o manieră coerentă 
şi eficientă de a răspunde provocărilor şi oportunităţilor cu privire la fenomenul migraţiei. Politica în 
domeniul migraţiei fiind o se referă la toate stagiile migraţiei, urmărind utilizarea atât a beneficiilor 
migraţiei legale cât şi a politicilor asiguratorii pentru  lupta împotriva migraţiei ilegale şi a traficului 
de fiinţe umane. 
 Potrivit realităţilor actuale pentru o gestionare eficientă a politicii de migraţie se recomanda: 

- încurajarea migraţiei legale, prin informare şi servicii de asistenţă specifice pentru 
potenţialii migranţi.  

- stimularea migraţiei circulare, în special în spaţiul UE, în beneficiul ambelor state 
implicate, stimularea cererii de muncă calificată remunerată corespunzător şi eliminarea 
discriminării lucrătorilor migranţi; 

- încurajarea transferurilor băneşti prin sistemul bancar şi sprijin (asistenţă, pregătire) 
pentru activităţi antreprenoriale, pentru investiţii productive 

 UE trebuie să-şi intensifice eforturile să reducă economia informală, un adevărat „factor de 
atragere” pentru migraţia ilegală, folosit drept catalizator pentru exploatare. Migraţia este expresia 
unei tranzacţii, unei schimbări care trebuie să genereze doar efecte pozitive. 
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ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 

 
FINANCIAL CONTROL AS A MEANS OF ENSURING THE FULFILLMENT OF TAX 

OBLIGATIONS. 
 

СОСНА Александру,  
доктор права, преподаватель юридического факультета Государственного 

университета Молдовы 
 

Summary: The article highlights the concept, role and functions of financial control, its types, 
forms and methods, as well as the procedure for financial control and the procedure for appealing 
financial control acts.  This topic is relevant in connection with the fact that financial control is one 
of the legal ways to ensure the fulfillment of tax obligations. As a result of financial control, 
violations of tax liabilities are detected. Based on the acts of tax control, the perpetrators are 
brought to legal responsibility, which helps to prevent violations of tax legislation. 

 
Под финансовым контролем принято понимать контроль за законностью и 

целесообразностью действий в области образования, распределения и использования 
денежных фондов государства и субъектов местного самоуправления.1 

Отдельные ученые РМ определяют финансовый контроль как «деятельность, 
осуществляемую в границах законности и финансовой дисциплины».2 

Публичный контроль определяется как проверка, наблюдение с целью проверки 
исполнения законов, постановлений, управленческих решений и т.п.1 

                                                 
1 Большой юридический словарь, под ред. Сухарева А.Я., Крутских В.Е., Москва, 2004 г., стр. 659 
2 Каиряк И.Н. Финансовое право. Кишинев, 2008 г., стр. 155 
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Финансовый контроль – установленная  финансово-правовыми нормами система 
осуществляемых публичными органами контрольных мероприятий, направленная на 
мониторинг и обеспечение соблюдения узаконенных интересов государства и муниципальных 
образований в финансовой сфере.2 

Различают следующие виды публичного контроля: 
а) административный контроль, 
б) контроль законности, 
в) финансовый контроль. 

Административный контроль осуществляется в соответствии со ст. 61-63 закона РМ «О 
местном публичном управлении» № 436 от 28.12.2006 года.3 

Понятие и цель административного контроля определены ст. 61 закона РМ «О местном 
публичном управлении», согласно которой деятельность органов местного публичного 
управления первого и второго уровней, а также автономного территориального образования с 
особым правовым статусом подлежит административному контролю на основании 
Конституции, настоящего закона и других законодательных актов. 

Административный контроль за деятельностью органов местного публичного 
управления призван обеспечить соблюдение Конституции, международных договоров, одной 
из сторон которых является Республика Молдова, настоящего закона и других нормативных 
актов как органами местного публичного управления первого и второго уровней, так и их 
служащими. 

Административный контроль включает контроль законности и контроль 
целесообразности деятельности органов местного публичного управления. 

Согласно части (1) ст. 62 этого закона административный контроль основывается на 
следующих принципах: 

а) осуществления такового только с соблюдением процедур и в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством; 

b) соразмерности вмешательства контрольного органа важности защищаемых им 
интересов; 

с) недопустимости ограничения права органа местного публичного управления управлять 
относящимися к его компетенции делами автономно в соответствии с законом. 

Согласно части (1) ст. 63 этого закона за организацию административного контроля за 
деятельностью органов местного публичного управления отвечает Государственная 
канцелярия. Контроль осуществляется непосредственно Государственной канцелярией или ее 
территориальными бюро, возглавляемыми представителями Правительства в территориях. 

Контроль законности осуществляется в соответствии со ст. 64-69 закона РМ «О местном 
публичном управлении»4. 

Согласно части (1) ст. 64 этого закона обязательному контролю подлежат следующие 
акты органов местного публичного управления: 

а) решения местных советов первого и второго уровней; 
b) нормативные акты примара, председателя района и претора; 
с) акты об организации аукционов, акты о выделении земельных участков; 
d) акты о назначении на должность и прекращении служебных или трудовых отношений с 

работникам органов местного публичного управления; 

                                                                                                                                                             
1 Парыгина В.А., Тедеев А.А. Финансовое право: Учебник. Москва, 2006 г., стр. 60 
2 Парыгина В.А., Тедеев А.А., указ.соч., стр. 61 
3 Официальный монитор РМ № 32-35 от 09.03.2007 г. 
4 Официальный монитор РМ № 32-35 от 09.03.2007 г. 
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е) акты, исполнение которых предполагает затраты или финансовые обязательства на 
сумму более 30 тысяч леев для административно-территориальной единицы первого уровня и 
более 300 тысяч леев для административно-территориальной единицы второго уровня; 

f) акты, изданные в связи с осуществлением органами местного публичного управления 
делегированных государством полномочий. 

Финансовый  контроль играет важную роль в обеспечении законности использования 
бюджетных средств, предназначенных для обеспечения деятельности государства. В процессе  
осуществления финансового контроля выявляются нарушения финансового законодательства, 
устраняются выявленные нарушения, виновные привлекаются к ответственности. 

Финансовый  контроль способствует обеспечению  законности и целесообразности 
использования публичных финансов. 

Основными функциями финансового контроля являются обеспечение законности и 
целесообразности финансовых операций, выявление нарушений финансового 
законодательства в целях их устранения, выявление резервов повышения эффективности 
финансово – хозяйственной деятельности, увеличение поступлений в бюджет, сокращение 
расходов бюджета и сохранность публичной собственности. 

Под формами финансового контроля понимают способы конкретного выражения 
организации контрольных действий. 

В зависимости от времени проведения финансовый контроль подразделяется на 
предварительный, последующий и текущий. 

Предварительный финансовый контроль осуществляется до совершения проверяемых 
операций. Он позволяет предотвратить нарушение финансового законодательства, 
предупредить попытки нерационального использования финансовых средств и выявить ещё 
на стадии прогнозов и планов дополнительные финансовые ресурсы. 

Предварительный финансовый контроль производится органами хозяйственного 
управления и финансовыми органами путем изучения финансовых (кредитных, кассовых) 
планов, смет и других нормативных расчётов, предоставления кредитов и перечисления 
бюджетных средств. 

Финансовые службы предприятий, учреждений, организаций контролируют 
эффективность и законность бухгалтерских и финансовых операций при визировании 
финансовых документов, договоров, смет, других документов на расходование товарно-
материальных ценностей и денежных средств. 

Другим видом финансового контроля является текущий, или оперативный контроль, 
который ежедневно осуществляется финансовыми подразделениями предприятий, 
учреждений, организаций в целях предотвращения нарушений финансового законодательства 
в процессе получения и расходования денежных средств, выполнения предприятиями, 
учреждениями, организациями обязательств перед национальным бюджетом. Объектом 
текущего финансового контроля являются первичные документы, непосредственно связанные 
с получением и расходованием денежных средств, а также с движением товарно-
материальных ценностей. 

В процессе текущего контроля изучаются данные оперативного и бухгалтерского учёта, 
а также инвентаризаций товарно-материальных ценностей и денежных средств. 

Последующий финансовый контроль заключается в проверке финансово-хозяйственных 
операций и отражающих их документов за истекший период с целью выявления законности и 
целесообразности произведенных расходов, полноты и своевременности поступления 
предусмотренных бюджетом денежных средств. 
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Последующий финансовый контроль осуществляется путём анализа отчётов и балансов. 
А также путём  проверок и ревизий финансово-экономической деятельности предприятий, 
учреждений, организаций. 

Финансовые отчёты составляются в соответствии с законом «О бухгалтерском учёте» № 
113 от 27.04.2007 года и стандартами бухгалтерского учёта1. 

В зависимости от степени охвата проверяемого материала финансовый контроль 
подразделяется на: 

а) частичный. 
б) тематический, 
в) комплексный, 
г) сквозной, 
д) выборочный. 
В зависимости от характера проверяемого материала финансовый контроль 

подразделяется на: 
1. документальный, 
2. фактический. 
В зависимости от предмета финансовый контроль подразделяется на следующие виды: 
а) бюджетный (финансовый контроль в бюджетной сфере) – финансовый контроль за 

соблюдением бюджетного законодательства. 
б) налоговый контроль - финансовый контроль за соблюдением налогового 

законодательства, 
в) валютный контроль - финансовый контроль за соблюдением валютного 

законодательства2. 
Бюджетный контроль представляет собой урегулированную нормами бюджетного права 

систему ревизионно - правовых мер, направленную на проверку законности и 
целесообразности осуществляемой бюджетной деятельности. 

Налоговый контроль представляет собой финансовый контроль за соблюдением 
налогового законодательства, осуществляемый налоговыми органами, а также иными 
органами. 

Налоговый контроль регулируется ст. 214-226 НК РМ.3 
Целью налогового контроля является проверка соблюдения налогоплательщиком 

налогового законодательства за определенный период или за несколько налоговых периодов. 
Налоговый контроль проводится налоговым органом или иным органом, 

осуществляющим полномочия по налоговому администрированию в пределах его 
компетенции с выездом на место и/или в помещении соответствующего органа. 

Органы, осуществляющие полномочия по налоговому администрированию, указаны в 
ст. 131 НК РМ. 

В зависимости от органов, осуществляющих финансовый контроль, финансовый 
контроль подразделяется на: 

1. финансовый контроль органов представительной власти и местного публичного 
управления, 

2. финансовый контроль, осуществляемый органами исполнительной власти, 
3. финансовый контроль, осуществляемый финансово-кредитными органами, 

                                                 
1 Официальный монитор РМ № 90-93 от 29.06.2007 г. 
2 Парыгина В.А., Тедеев А.А. Финансовое право: Учебник, Москва, 2006 г., стр. 64-65 
3 Официальный монитор РМ. Специальный выпуск от 08.02.2007 г. 
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4. финансовый контроль, осуществляемый экономическими субъектами и их 
вышестоящими органами 

5. финансовый контроль, осуществляемый аудиторами. 
Под методами финансового контроля понимают приёмы и способы осуществления 

финансового контроля. 
Основными методами финансового контроля являются: 
1. наблюдение; 
2. обследование; 
3. анализ; 
4. ревизия; 
5. проверка данных бухгалтерского учёта и отчётности; 
6. осмотр помещений и территорий проверяемых объектов. 
Финансовый контроль в Республике Молдова осуществляется: 
1. Парламентом РМ; 
2. Министерством финансов и подчиненными ему подразделениями, в том числе 

налоговыми органами; 
3. Счётной палатой РМ. 
В Германии финансовый контроль осуществляет Федеральная счетная палата и 

Федеральный казначейский двор.1 
Парламент РМ проводит финансовый контроль при утверждении и рассмотрении 

проектов государственного бюджета, бюджета государственного социального страхования, 
фондов обязательного медицинского страхования и отчётов об исполнении этих бюджетов, а 
также отчётов об исполнении местных бюджетов.  

Согласно части (5) ст. 28 закона РМ «О местных публичных финансах» финансовые 
управления в установленные Министерством финансов сроки представляют министерству 
консолидированные годовые и квартальные отчеты об исполнении бюджетов 
административно-территориальных единиц первого и второго уровней для включения их в 
отчет об исполнении национального публичного бюджета. 

В целях осуществления финансового контроля в Парламенте действует бюджетная 
комиссия, задачей которой является проверка законности и полноты предусмотренных в 
бюджетах доход и расходов, эффективности и целесообразности  использования публичных 
финансов. 

Парламент РМ вправе осуществлять выборочный финансовый контроль через свои 
комитеты и комиссии. 

В случае необходимости депутаты Парламента вправе создавать ревизионные комиссии. 
Министерство финансов РМ занимает особое место в системе общегосударственного 

финансового контроля. 
Министерство финансов РМ осуществляет финансовый контроль  за формированием 

государственного бюджета, при рассмотрении проектов финансовых планов и смет, а также 
при проведении ревизий и проверок. 

Согласно части (1) ст. 76 закона РМ «О публичных финансах и бюджетно-налоговой 
ответственности»2 финансовый мониторинг деятельности публичных органов на 
самоуправлении, государственных предприятий и коммерческих обществ с полностью или 
преимущественно государственным капиталом осуществляется Министерством финансов РМ. 
                                                 
1 Кобзева Т.А. Зарубежный опыт управления финансовой системой и возможности его использования в 
Украине, на примере Германии и Франции. Международный журнал «Верховенство права», № 3, 2016 г., 
стр. 174 
2 Официальный монитор РМ № 223-230 от 08.08.2014 г. 
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Финансовый контроль осуществляют подведомственная Министерству финансов РМ 
финансовая инспекция и Главная государственная налоговая инспекция. 

Финансовая инспекция осуществляет финансовый контроль в соответствии со ст. 78 
закона РМ «О публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности». 

Согласно части (1) ст. 78 этого закона  финансовое инспектирование осуществляется 
Финансовой инспекцией, подведомственной Министерству финансов, на основании 
положения, утвержденного Правительством. 

Согласно части (2) ст. 78 этого закона  при финансовом инспектировании проверяется 
финансово-экономическая деятельность, в том числе путем оперативного расследования и 
документального анализа, осуществляемых на основе информации о предполагаемых 
нарушениях законодательства или недобросовестных действиях в управлении и 
использовании бюджетных ресурсов, в администрировании публичного имущества, в 
отчетности по долгу публичного сектора, в соблюдении дисциплины регулируемых 
государством цен и тарифов, в расчете чистой прибыли государственных/муниципальных 
предприятий и коммерческих обществ с долевым участием государства, а также дивидендов и 
отчислений в бюджет доли их чистой прибыли. 

Процедура проведения финансового контроля установлена НК РМ, законами РМ «О 
Счётной палате» № 261 от 05.12.2008 года1, «О местных публичных финансах» № 397 от 
16.10.2003 года2, «О публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности» № 181 от 
25.07.2014 года3, «О государственном контроле предпринимательской деятельности № 131 от 
08.06.2012 года. 

Процедура проведения финансового контроля состоит из следующих стадий: 
• инициирование проведения финансового контроля, 
• проверки первичных документов, денег и товарно-материальных ценностей, 
• составления акта ревизии (проверки), 
• ознакомление с актом ревизии (проверки). 
В соответствии с частью (3) ст. 78 закона РМ «О публичных финансах и бюджетно-

налоговой ответственности» финансовое инспектирование инициируется: 
a) по запросу Аппарата Президента Республики Молдова, Парламента, Правительства, 

Счетной палаты, правоохранительных органов; 
b) на основании поступивших запросов, жалоб и информаций, в том числе от центральных 

и местных органов публичной власти, а также на основе анализа рисков и экономической 
эффективности; 

c) Министерством финансов, которое через Финансовую инспекцию планирует 
финансовое инспектирование в зависимости от оценки рисков, связанных с мероприятиями 
бюджетного процесса и основаниями, указанными в части (2). 

Согласно части (4) ст. 78 этого закона Финансовому инспектированию могут 
подвергаться: 

a) бюджетные органы/учреждения; 
b) государственные/муниципальные предприятия, коммерческие общества, в уставном 

капитале которых доля государства составляет не менее 25 %, а также их аффинированные 
лица; 

c) иные физические и юридические лица, которые управляют/пользуются финансовыми 
ресурсами и/или имуществом, полученными от субъектов, указанных в пунктах а) и b). 

                                                 
1 Официальный монитор РМ № 237-240 от 31.12.2008 г. 
2 Официальный монитор РМ № 248-253 от 19.12.2003 г. 
3 Официальный монитор РМ № 223-230 от 09.08.2014 г. 
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Аудит может проводиться по инициативе по инициативе акционеров (участников), 
руководства аудитируемого субъекта, инвесторов, кредиторов, государственных органов, 
судебной инстанции. 

В процессе проведения ревизии (проверки) проверяющие изучают первичные 
документы, истребуют письменные объяснения от материально- ответственных и 
должностных лиц проверяемой организации, проверяют наличие денежных средств и 
товарно-материальных ценностей. 

В случае необходимости проверяющие могут привлекать к участию в ревизии 
(проверке) специалистов и экспертов для дачи заключений по возникающим в процессе 
проверки вопросам. 

После завершения ревизии (проверки) составляется акт ревизии (проверки), который 
подписывается проверяющими, а также руководителем и главным бухгалтером проверяемой 
организации. 

Один экземпляр акта ревизии (проверки) вручается руководителю проверяемой 
организации, который в случае несогласия  актом ревизии может представить свои 
письменные возражения, которые проверяющий должен рассмотреть. 

Если в результате  ревизии (проверки)  выявлены нарушения, влекущие применение к 
проверяемой организации санкций (например, неуплата подоходного налога или налога на 
добавленную стоимость и т.п.), проверяющий принимает решение, постановление о 
применении к организации санкций. 

Это решение (постановление) может быть обжаловано в соответствии с законом РМ «Об 
административном суде».1 

Согласно части (3) ст. 24 закона РМ «Об административном суде» при рассмотрении в 
административном суде искового заявления об аннулировании обжалуемого 
административного акта представление доказательств вменяется в обязанность ответчика, а 
при рассмотрении требования о возмещении причиненного ущерба - в обязанность обеих 
сторон. 

Этой норме противоречит часть (3) ст. 267 НК РМ, согласно которой обязанность 
доказывания ошибочности решения, вынесенного налоговым органом, возлагается на лицо, 
подавшее жалобу. 

Вывод. Считаем, что часть (3) ст. 267 НК РМ следует отменить как противоречащую 
части (3) ст. 24 закона РМ «Об административном суде», т.к. закон должен закреплять 
презумпцию невиновности лица, привлекаемого к ответственности. 
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Summary: The labor market is commonly considered as one of the modern markets that tends 
to be the least perfect. Globalization, technological development and the emerging and projected 
changes exert and increasing pressure on the labor demand. At world level, one of the ways to 
achieve a productive economy is to hold a highly skilled workforce adaptable to a complex of global 
market requirements, but in order to successfully meet the new demands imposed on labor demand, 
priority must be given to systems of raising the level of professional training.The results that are 
reached after the decision on migration satisfy the immigrants, and the consequences of emigration 
for their native countries depend on local conditions, governments being responsible for migration 
policies, ensuring positive effects. 
 Key words: labor force, globalization, migration, labor market, migration phenomenon, EU 
Member States, the euro area, migrant workers. 
  

Introducere. Libera circulaţie a persoanelor,una din cele patru libertăţi fundamentale ce 
caracterizează spaţiul comunitar,urmăreşte din punct de vedere economic, să creeze o piaţă comună 
internă a forţei de muncă,iar din punct de vedere politic să realizeze o mai mare coeziune a 
popoarelor ce compun Uniunea Europeană,astfel libera circulaţie a forţei de muncă trebuie să permită 
ţărilor ce se confruntă cu un anumit nivel al şomajului să exporte din surplusul său către ţările în care 
se înregistrează o lipsă a forţei de muncă1. 
 În Uniunea Europeană, migraţia forţei de muncă a stimulat politici care au condus nu doar la 
realizarea unui nivel ridicat al ocupării, dar şi la ameliorarea, la modernizarea sistemelor de securitate 
socială existente si crearea unui sistem comunitar care să asigure protecţia socială a lucrătorilor 
migraţi. Migraţia  declanşată de motivaţii economice, din cadrul pieţei europene a muncii, poate fi un 
instrument eficient în stabilizarea pieţei muncii şi în echilibrarea ratei şomajului în spaţiul zonei euro, 
dar şi în cazul celorlalte state europene afectate. Zona euro şi în special statele care sunt cele mai 
vocale împotriva imigraţiei şi a liberei circulaţii pe piaţa muncii, au cel mai mult de cîştigat din urma 

                                                 
1 Andrei Popescu, Dreptul internaţional al muncii,Editura C.H.Beck, Bucureşti 2006. pag. 386 
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acesteia, având beneficii economice majore.Statele care ar trebui să manifeste îngrijorare ar trebui sa 
fie tocmai acele state care pierd forţa de muncă, fie ea calificată sau nu. 
 Scopul articolului. Scopul acestui articol este de a realize o analiză pertinentă a evoluţiei pieţei 
muncii, analiza fenomenului migraţiei internaţionale a forţei de muncă,examinarea teoriilor privind 
ocuparea locurilor de muncă, analiza sectoarelor economice prin prisma activităţilor,ocupării forţei 
de muncă,impactul suferit de piaţa muncii ca urmare a evoluţiei acesteia. Scopul articolului dat este 
de a examina influenţa exercitată de forţa de muncă, pentru ca aceasta să fie apreciată la justa sa 
valoare ţinându-se cont de complexitatea şi unicitatea sa.  
 Actualitatea temei. Cercetarea dată apare destul de actuală, de o importanţă deosebită dat 
fiind  faptul că forţa de  muncă este factorul de producţie determinat şi de care depinde în mare 
măsură calitatea procesului productiv şi nivelul rezultatelor acestuia la nivelul întregii societăţi, 
readuce în centrul preocupărilor resursa cea mai preţioasă de care dispune economia mondială - 
cea umană, furnizând informaţii pe baza cărora aceasta să-şi poată realiza cât mai deplin 
aspiraţiile  profesionale,materiale şi spirituale.  
 Metodele și materialele aplicate. Metodele aplicate în acest studiu sunt: analiza, comparaţia, 
metoda de cercetare, sinteza, metoda comparativă, investigația științifică cu conținut juridic 
internațional, metoda istorică. Întocmirea acestui articol a inclus studierea selectivă, aprofundată, 
critică și constructivă a literaturii de specialitate, sursele de informare folosite incluzând în special 
cărți din domeniu, lucrări de specialitate, publicaţii statistice, pagini web ale unor organizații şi 
instituţii naționale și internaţionale de referință în materia migrației, provocări și politici privind 
migrația forţei de muncă, legislaţia și practicile naționale și europene. 

Rezultatele obținute și discuții. Libera circulaţie a lucrătorilor reprezintă dreptul cetăţenilor 
Uniunii Europene de a munci şi de a locui într-un alt stat membru fără a fi discriminat din motive de 
naţionalitate. Lucrătorii au avut posibilitatea de a se bucura de acest drept încă de la întemeierea 
Constituţiei Europene1, în anul 1957, fiind prevăzut în articolul 39 al Tratatului Comisiei 
Europene2,care susţinea permisibilitatea forţei de muncă de a căuta un loc de angajare şi de a putea 
presta serviciile necesare într-un alt stat membru. Acesta prevedea şi posibilitatea de a se stabili în 
acel stat şi de a beneficia de un tratament de egalitate în ceea ce priveşte accesul la posturile vacante 
străine, condiţiile de desfăşurare a activităţii sau chiar din perspectiva remuneraţiei. Toate aceste 
drepturi au fost invocate tocmai pentru a asigura şi facilita integrarea lucrătorilor pe teritoriile gazdă. 
Din perspectivele acquis – ului, lucrătorii sunt acei cetăţeni care dispun de forţă de muncă avizată 
pentru desfăşurarea activităţilor economice productive şi sunt coordonaţi de indivizi competenţi în 
vederea desfăşurării rentabile a efortului depus, întregul proces fiind finalizat prin remuneraţie. Din 
perspectiva statului român, aceştia sunt definiţi ca fiind: „Acea persoană care se deplasează într-un 
alt stat membru al Uniunii Europene, decât cel de origine, în scopul găsirii unui loc de muncă şi de a 
desfăşura o activitate salariată, beneficiind de condiţii de muncă adecvate, fără să fie supus vreunei 
discriminări”3. Fenomenele demo-economice în ansamblu şi, în particular, ale forţei de muncă şi 
ocupării acesteia devin, la începutul mileniului III, de o complexitate deosebită. Ocuparea forţei de 

                                                 
1 Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa( TCE), semnat pe 29 Octombrie 2004, supus procesului de 
ratificare de către Statele Membre în 2005. 
[On:line]:https://ro.wikipedia.org/wiki/Tratatul_de_instituire_a_unei_Constitu%C8%9Bii_pentru_Europa.  
(vizitat la 07.04.2017). 
2 Tratatul instituind Comunitatea Economică Europeană, semnat la Roma, la 25 martie 1957, intrat în vigoare la 1 
ianuarie 1958. 
[On: line] : http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/informatii-de-interes-public/52-munca/mobilitatea-fortei-de-
munca/642-libera-circulatie-a-lucratorilor-si-principiul-egalitatii-de-tratament. (vizitat la 05.06.2017) 
3 Al. Ţîclea, C Galca, Libera circulaţie a lucrătorilor în Uniunea Europeană, nr.5/2008. 
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muncă a reprezentat unul din obiectivele importante ale politicii economice şi sociale potrivit căruia 
s-a acordat o atenţie deosebită în perioada de dezvoltare cât şi în perioada de criză1. 

Evoluţiile demografice naturale, crearea şi ocuparea forţei de muncă pe plan mondial se află 
din ce în ce mai mult sub impactul unei multitudini de factori economici, sociali şi politici, care 
introduc elemente noi în definiţiile tradiţionale ale unor concepte, ca şi în metodele de cercetare ale 
acestora. 

Ocuparea forţei de muncă potrivit lui Keynes, reprezintă puncul în care cererea agregată nu 
mai poate să ducă la creşterea producţiei şi la creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă. 
William Beveridge a definit ocuparea forţei de muncă drept „o stare în care există mai multe locuri 
de muncă vacante decât şomeri, locuri de muncă”2, care sunt retribuite cu asemena salarii şi sunt 
localizate de aşa natură încât este de aşteptat să fie acceptate şi preluate de către şomeri. 
Regulamentul Consiliului 1612 din 15 octombrie 19683, privind libera circulaţie a lucrătorilor în 
cadrul comunităţii, şi Decizia Comisiei 93/569CEE de aplicare a Regulamentului4, conţin prevederi 
referitoare la ridicarea restricţiilor de deplasare şi şedere pentru muncitorii şi familiile lor în interiorul 
Comunităţii. Ei trebuie să îndeplinească anumite condiţiile şi să aibă dovada unui permis de şedere 
pe teritoriul statului unde lucrează. 

Prin Decizia Consiliului din 7 mai5, s-a creat un Comitet consultativ pentru libera circulaţie a 
persoanelor care are menirea de a propune măsuri de îmbunătăţire şi de uniformizare a legislaţiei în 
domeniul circulaţiei forţei de muncă în spaţiul comunitar. 

Regulamentul Consiliului (C.E.E.) 574/72 din 21 martie 19726, stabilind procedura de 
implimentare a Regulamentului 1408/71/CEE7, privind aplicarea schemelor de asistenţă socială 
angajaţilor şi familiilor acestora care circulă în cadrul Comunităţii stabileşte procedura de 
implementare a Regulamentului 1408/71/CEE. Regulamentul se referă şi la membrii familiei 
(soţ/soţie, copii sub 12 ani), indiferent de naţionalitate, care se află împreună cu un cetăţean al uni 
stat membru care este angajat pe teritoriul altui stat membru al Uniunii8. 

Recomandarea Consiliului 92/441CEE9, se referă la instituirea unor criterii comune în materie 
de resurse şi prestaţii făcute în cadrul sistemului de protecţie socială. Conform Regulamentului 

                                                 
1Fluxurile internaţionale de forţă de muncă.Ultima actualizare:06 Decembrie 2017. [On:line]: https:// 
Geoeconomia/fluxurile-internationale-de-forta-de-munca.html. (vizitat la 08.04.2017). 
2Liliana Gigore,Piaţa Muncii Pe Plan Mondial-Teorii,realităţi şi perspective – Bucureşti,2000. 
3 Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 al Consiliului privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Comunității, din 15 
octombrie 1968. Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene L257/2.[On:line] : https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?uri=celex%3A31968R1612,(vizitat la 05.06.2017). 
4Commission 93/569/EEC: Commission Decision of 22 October 1993 on the implementing of Council Regulation 
(EEC) No 1612/68 on freedom of movement for workers within the Community as regards, in particular, a network 
entitled Eures (European Employment Services).[On: line] : http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1993.274.01.0032.01.ENG&toc=OJ:L:1993:274:TOC, (vizitat la 05.06.2017). 
5 Şerban, Radu, Extinderea Uniunii Europene, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2004. pag. 72. 
6.Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariații și cu 
membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității. Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene 
L074/1. [On: line] : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1523735957815&uri=CELEX: 
31972R0574, (vizitat la 05.06.2017).  
7 Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate 
socială în raport cu lucrătorii salariați și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității.Jurnalul 
Ofícial al Uniunii Europene  
8 Oleg Balan,Radomir Gîrlea, Ludmila Denisenco,Drept comunitar note de curs ,,Academia Ştefan cel Mare’’a 
M.A.I. al R.M,Chişinău 2005. 
9 92/441/EEC: Council Recommendation of 24 June 1992 on common criteria concerning sufficient resources and 
social assistance in social protection systems  Official Journal L 245,26/08/1992 P. 0046 – 
0048.[On:line]:https://eur-
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1408/1971, art.13 par.1, lucrătorilor li se aplică legislaţia securităţii sociale a statului membru în care 
sunt angajaţi indiferent de locul de reşedinţă şi sediul întreprinderii la care ei sunt angajaţi. Prin 
Regulament s-a înfiinţat un Comitet administrativ privind securitatea socială pentru lucrătorii 
migranţi. Potrivit Recomandării Comisiei 90/326CEE1, se instituie o listă europeană a bolilor 
profesionale. Toate drepturile legate de libera circulaţie a persoanelor fac subiectul unor limitări –
art.48 (3),56 (1) , 66 din Tratatul de la Roma2. 

Nevoia omului de a presta servicii şi de a oferi,ocuparea unui loc de muncă de pe urma căruia 
să realizeze un venit, prevalează faţă de dorinţa de a obţine un ajutor bănesc fără să presteze o 
muncă. Aceste idei au avut o influenţă deosebită dupa al doilea război mondial, atât la nivel naţional 
cât şi la nivelul organizaţiilor internaţionale (OIM, în Declaraţia de la Philadelphia din 1994)3. 
Singura formă reală de desfăşurare a muncii este în cadrul unui loc de muncă ocupat de forţa de 
muncă, potrivit art.23 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului4, care consfinţeşte dreptul 
fiecăruia de a a vea acces şi de a alege liber locul său de muncă. OIM a redactat Conveţia 122 
referitoare la politica de ocupare a forţei de muncă, ratificată de 84 de state, prin care se impune 
realizarea unor obiective şi anume: „stimularea creşterii economice şi dezvoltării, ridicarea nivelului 
de trai, limitarea şomajului şi a subutilizării forţei de muncă, satisfacerea necesităţilor forţei de 
muncă, declararea drept ţintă importantă elaborarea unei politici active şi urmărirea aplicării ei 
eficiente, de promovare a unei ocupări complete, productive şi liber aleasă a forţei de muncă”5. 
Potrivit Convenţiei, politica de ocupare a forţei de muncă „trebuie să fie aplicată în cadrul unui 
ansamblu de măsuri economice şi sociale coordonate, iar reprezentanţii lucrătorilor afectaţi de aceste 
măsuri să fie consultaţi în această privinţă, pentru ca experienţa şi opiniile acestora să fie luate în 
consideraţie şi să se beneficieze de deplina coperare în formularea şi susţinerea în practică a politicii 
respective de către aceştea”.  

Dacă populaţia aptă de muncă reprezintă acea parte a populaţiei, cuprinsă intre anumite limite 
de varstă (15 – 64 de ani in cazul ţărilor membre OCDE), capabilă să deţină un loc de muncă, forţa 
de muncă constituie o noţiune mai restransă, ea neincluzând pe cei cuprinşi în sistemul de 
şcolarizare, chiar dacă au varsta la care ar fi capabili să presteze o muncă sau dacă sunt angajaţi 
sezonieri in timpul vacanţelor.  

De asemenea, se are în vedere şi faptul că nu toţi cei care sunt în cîmpul muncii rămân să 
lucreze pînă la limita de vârstă, mulţi pensionându-se mult mai devreme. Populaţia activă este 
definită, în general, ca reprezentând acea parte a forţei de muncă care deţine locuri de muncă. Nu 
sunt incluse în categoria populaţiei active femeile ce desfăşoară activităţi casnice, copiii, studenţii, 
şomerii sau cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă. O persoană este, în principiu, considerată activă, 

                                                                                                                                                             
lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1992.245.01.0046.01.ENG&toc=OJ:L:1992:245:TOC, 
(vizitat la 05.06.2017). 
1 90/326/EEC: Commission Recommendation of 22 May 1990 to the Member States concerning the adoption of a 
European schedule of occupational diseases. Official Journal L 160 , 26/06/1990 P. 0039 – 0048.[On: line] :  
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1990.160.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:1990:160: 
TOC, (vizitat la 05.06.2017). 
2 Tratatul de la Roma fost semnat  la 25 martie 1957, intrarea în vigoare în 1993. [On: line]:   
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tratatul_de_la_Roma, (vizitat la 05.06.2017). 
3 Declaraţia cu privire la obiectivele şi scopurile Organizaţiei Internaţionale a Muncii, adoptată la Philadelphia, la 10 
mai 1944. 
4 Declarația Universală a Drepturilor Omului a fost adoptată la 16 decembrie 1948, prin Rezoluția 217 A, în cadrul 
celei de-a treia sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. 
[On:line]:https://ro.wikipedia.org/wiki/Declara%C8%9Bia_Universal%C4%83_a_Drepturilor_Omului. (vizitat la 
05.06.2017). 
5 Convenţia Nr.122 privind politica de ocupare a forţei de muncă, din 09.07.1964. Publicat: 30.12.1999 în Tratate 
Internaționale Nr.10, art. Nr : 68. Data intrării in vigoare : 12.08.1997.[On:line] :    
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=358520. (vizitat (vizitat la 05.06.2017) 
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dacă exercită activitate economică în cea mai mare parte din zilele sau săptămânile unei perioade mai 
îndelungate de referinţă.  

De aceea, statisticile forţei de muncă ocupate, grupează în această categorie, structuri 
eterogene: lucrători independenţi, salariaţi, persoane ocupate în timpul complet, studenţi sau lucrători 
la domiciliu care nu asigură decât câteva ore de muncă, persoanele care caută un loc de muncă şi 
exercită activităţi marginale timp de câteva ore, lucrătorii temporari. În ansamblu însă, se constată 
situaţii extrem de diferite în ceea ce priveşte ritmurile de creştere ale populaţiei şi forţei de muncă.  

În anul 2000, populaţia lumii era de 6 miliarde locuitori şi această cifră s-ar putea majora la 
peste 9 miliarde locuitori în următorii 50 de ani.Totodată, în ultimii 50 de ani, populaţia lumii s-a 
înmulţit mult mai rapid decât s-a întâmplat vreodată pană acum sau decât se va întâmpla în viitor 
(următorii 50 de ani), estimează specialiştii. Populaţia lumii a crescut într-un ritm accelerat după cel 
de-al doilea război mondial, cînd populaţia ţărilor cel mai puţin dezvoltate a început să crească 
dramatic.  

După sute de ani cînd s-au înregistrat creşteri extrem de reduse ale populaţiei, populaţia lumii 
într-adevăr creşte exploziv: un miliard de oameni în perioada 1960 – 1975, un alt miliard în perioada 
1975 – 1987. Terra a intrat în secolul XX cu 1,6 miliarde locuitori şi a ieşit din acest secol cu 6,1 
miliarde. La nivel mondial, creşterea populaţiei a depins de nivelul standardului de viaţă, resursele 
folosite, dar şi de natura mediului înconjurător aflat într-o continuă schimbare. La o rată de creştere a 
populaţiei de 1,4 % aplicată la un total al populaţiei mondiale de 6,1 miliarde locuitori, se obţine o 
creştere medie anuală de 85 milioane persoane. 
 Datorită creşterii populaţiei pe ansamblu, numărul de locuitori adăugaţi la populaţia globală va 
rămâne ridicat pentru câteva decade, chiar dacă ratele de creştere a populaţiei continuă să scadă. Între 
2000 – 2030, aproape în totalitate această creştere anuală va fi înregistrată în ţările cel mai puţin 
dezvoltate din Africa, Asia şi America Latină, a căror rate de creştere a populaţiei sunt mult mai 
ridicate, decât în toate ţările dezvoltate la un loc. Rata de creştere de 1,9 % (sau chiar mai mare) arată 
că populaţia se va dubla în următorii 36 de ani. Atâta timp cât populaţia Asiei va creşte la 55% din 
total populaţie în secolul XXI, populaţia Europei va înregistra un declin abrupt, scăzînd mult mai 
mult în mileniul III. Africa şi America Latină, vor înregistra fiecare un cîştig ce va compensa 
declinul din Europa. Populaţia ţărilor cel mai dezvoltate din Europa şi America de Nord, precum şi 
Japonia, Australia, Noua Zeelandă va creşte cu mai puţin de 1 % pe an. Rate negative de creştere a 
populaţiei se vor inregistra în multe ţări europene, inclusiv Rusia (-0,6%), Estonia (-0,5%), Ungaria 
(-0,4%) şi Ucraina (-0,4%). Chiar dacă ratele de creştere a populaţiei în aceste ţări continuă să se 
menţină negative, populaţia la nivel mondial, va înregistra un declin uşor, nesemnificativ, deoarece 
ponderea populaţiei acestor ţări în total populaţie este mică. 

În ţările în care creşterea economică este mai lentă, ritmurile de creştere a forţei de muncă 
sunt devansate de ritmurile de creştere a populaţiei, ceea ce creează, în prezent, dar şi în 
perspectivă, noi presiuni asupra ocupării forţei de muncă. În 2010, aproape 60% din populaţia activă 
mondială se va găsi în Asia şi mai mult de un sfert în China. Proporţia celorlalte regiuni în dezvoltare 
(Africa Sub-Sahariană, Orientul Mijlociu, Africa de Nord, America Latină şi Caraibe) va spori şi, în 
schimb, în cazul ţărilor industrializate şi economiile în tranziţie, ponderea populaţiei active în totalul 
mondial se va diminua pentru a reprezenta numai o cincime. Factori ce influenţează ocuparea 
forţei de muncă.  

Creşterea producţiei mondiale şi diversificarea formelor de internaţionalizare a acesteia, 
avântul schimburilor şi investiţiilor internaţionale într-un context mondial în care se conturează tot 
mai pregnant orientarea către deschiderea externă şi recurgerea la forţele pieţei, contribuie la 
relansarea în ansamblu a economiei mondiale şi la expansiunea ocupării forţei de muncă. Ritmurile 
de creştere a producţiei mondiale au depăşit creşterea demografică, crescând şi producţia globală pe 
cap de locuitor, iar producţia mondială din 2000 reprezenta dublul celei din 1980.  
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Vorbim despre un progres al economiei mondiale, dar totuşi nu se poate omite faptul că lumea 
se confruntă în continuare cu probleme grave ca şomajul, subocuparea, inegalitatea, sărăcia. 
Structura producţiei mondiale s-a modificat de o manieră radicală şi, concomitent, structura ocupării 
forţei de muncă a evoluat în consecinţă astfel între anii 1995 – 2000, în ţările industrializate 5% din 
forţa de muncă era ocupată în agricultură şi 25% în industrie iar restul în sectorul serviciilor.Pentru 
ţările în dezvoltare, ocuparea în agricultură era de 60%, iar în industrie 14%. Ocuparea forţei de 
muncă în agricultură predomină în ţările cu venit redus, unde, de altfel, şi nivelul productivităţii este 
foarte scăzut şi de aceea şi regiunile rurale din aceste ţări sunt cel mai mult afectate de sărăcie. Pe 
termen lung se urmăreşte creşterea ocupării forţei de muncă la nivel mondial, cât şi modificări 
privind structura acesteia. 

Astfel: ocuparea în agricultură va scădea cu 10-20%, iar în industria uşoară cu 20% în Europa 
şi 36% în SUA. Din motive diferite ce vizează dezvoltarea durabilă, anumite ramuri precum 
mineritul, industriile grele – ca cea feroasă sau siderurgică – sunt deja mult mai puţin importante 
astăzi pentru dezvoltarea economică decât au fost odată şi, cu atât mai puţin, pentru locurile de 
muncă. În locul actualei economii, mare consumatoare de resurse şi cu un debit ridicat, o economie 
durabilă produce mărfuri eficiente din punct de vedere energetic şi al consumului de materii prime. 
Toate aceste caracteristici aduc promisiunea unor noi tipuri de locuri de muncă. Globalizarea face 
posibilă apariţia unei economii noi, ce oferă numeroase locuri de muncă fără să producă grave 
perturbări de mediu. O nouă economie nu va putea fi viabilă decat dacă va fi durabilă, atât din 
punctul de vedere al mediului, cât şi social. 

Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul IV 2017. Biroul 
Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul IV, 2017 populația economic activă (populația ocupată 
plus șomerii) a Republicii Moldova a constituit 1210,2 mii persoane, fiind în creștere cu 1,4% (16,9 
mii) față de trimestrul IV 2016. Disparități importante pe sexe și medii în cadrul persoanelor 
economic active nu s-au înregistrat: ponderea femeilor (50,2%) a fost puțin mai înaltă în comparație 
cu cea a bărbaților (49,8%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai 
mare față de cea a populației active din mediu urban: respectiv 53,0% și 47,0%. Rata de activitate a 
populației de 15 ani și peste (proporția populației active de 15 ani și peste în populația totală de 
aceeași categorie de vârstă) a constituit 40,6%, fiind în creștere cu 0,6 p.p. față de nivelul trimestrului 
IV 2016 (40,0%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populației masculine – 42,5%, în 
comparație cu cea feminină – 38,8%. 

Ratele de activitate pe medii au înregistrat următoarele valori: 43,5% în mediul urban și 38,3% 
în mediul rural. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 27,6%, iar în 
categoria 15-64 ani – 45,2%. Rata de activitate a populației în vârstă de muncă conform legislației 
naționale (16-56 ani pentru femei și 16-61 ani pentru bărbați) a fost de 47,6%. Populația ocupată a 
constituit 1169,9 mii persoane, fiind în creștere cu 1,9% față de trimestrul IV 2016. Ca și în cazul 
populației economic active, nu au fost înregistrate disparități pe sexe (50,5% femei și 49,5% bărbați), 
iar ponderea persoanelor ocupate din mediul rural a fost mai mare față de cea a persoanelor ocupate 
din mediul urban (respectiv, 53,7% mediul rural și 46,3% mediul urban). Rata de ocupare a 
populației de 15 ani și peste (proporția persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani și peste fată de 
populația totală din aceeași categorie de vârstă) a fost de 39,2%, fiind în creștere față de nivelul 
trimestrului respectiv al anului precedent (38,5%). Rata de ocupare a bărbaților (40,8%) a fost mai 
înaltă în comparație cu cea a femeilor (37,8%). 

În distribuția pe medii de reședință acest indicator a avut valoarea de 41,4% în mediul urban și 
37,5% în mediul rural. Rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (16- 56/61 ani) a fost de 
45,9%, a populației în vârstă de 15-64 ani – 43,6%, iar în categoria de vârstă 15-29 ani acest 
indicator a înregistrat valoarea de 25,6%. Din distribuția persoanelor ocupate pe activități 



Բ렰

285 

economice rezultă că în sectorul agricol au activat 365,6 mii persoane (31,3% din totalul persoanelor 
ocupate).  

Din rândul acestora, 48 la sută (sau 15,1% din total ocupare) o constituie persoanele ocupate cu 
producerea produselor agricole în exclusivitate pentru consumul propriu. Față de trimestrul IV 2016 
numărul populației ocupate în agricultură a crescut cu 24,1 mii sau cu 7,1%. În activitățile non-
agricole au fost ocupate 804,3 mii persoane, fiind practic, la nivelul anului 2016 (806,8 mii). 
Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 12,5% (12,9% în trimestrul IV 2016) și în 
construcții 4,1% (4,8% în trimestrul IV 2016). Numărul persoanelor ocupate în industrie a fost 
practic la nivelul anului precedent (respectiv, 146,7 mii în 2017 și 148,1 mii în 2016), în timp ce în 
construcții a scăzut cu 14,6% față de trimestrul IV 2016. În sectorul servicii au activat 52,1% din 
totalul persoanelor ocupate, ponderea acestora fiind practic, la nivelul trimestrului IV 2016 (52,5%).  

În repartizarea după forme de proprietate 73,1% din populația ocupată a activat în sectorul 
privat și 26,9% - în sectorul public. Structura populației ocupate după statutul profesional relevă, că 
ponderea salariaților a constituit 65,4% din total. 
 Marea majoritate a salariaților (91,0%) a fost angajată pe o perioadă nedeterminată de timp. 
Munca nedeclarată în rândul salariaților a constituit 5,3%, fiind în ușoară descreștere față de 
trimestrul IV al anului precedent (5,9%). Practica de angajare fără perfectarea contractelor 
individuale de muncă (în baza unor înțelegeri verbale) este mai frecventă printre salariații bărbați 
(5,8%) decât salariații femei (4,8%). Cele mai mari ponderi ale salariaților care lucrează doar în baza 
unei înțelegeri verbale sunt estimate în agricultură (40,1%) și comerț (27,1%). În sectorul informal au 
lucrat 15,5% din totalul persoanelor ocupate în economie, iar 34,6% au avut un loc de muncă 
informal.  

Din numărul persoanelor ocupate informal salariații au alcătuit 11,5%, iar persoanele ocupate 
cu producerea produselor agricole în exclusivitate pentru consumul propriu – 43,6%. Din totalul 
salariaților, 6,1% aveau un loc de muncă informal. Salarii „în plic” au declarat că primesc 5,7% din 
salariați, inclusiv: 4,8% primesc tot salariul „în plic”, iar 0,9% - doar o parte. Cele mai mari ponderi 
ale salariaților care primesc salarii „în plic” se estimează pentru activitățile din agricultură (43,7%), 
comerț (23,5%) și industrie (7,5%). Numărul persoanelor sub-ocupate (persoane ocupate, care, în 
cursul perioadei de referinţă au dorit să lucreze ore suplimentare, a căror timp de lucru, la toate 
locurile de muncă avute, a fost sub un prag de ore stabilit (40 ore), şi care au fost disponibile să 
lucreze ore suplimentare, dacă ar fi avut această oportunitate) a fost de 81,0 mii, ceea ce reprezintă 
6,9% din totalul persoanelor ocupate.  

Numărul persoanelor din această categorie a scăzut cu 9,1% (8,1 mii) în comparație cu 
trimestrul IV 20161. Fiecare a cincea persoană ocupată (18,4%) a declarat că ar fi dorit să schimbe 
situația în raport cu locul actual de muncă, pe motiv că nu este satisfăcută de nivelul remunerării 
(situație inadecvată în raport cu venitul5). Majoritatea din ele (86 la sută) doresc o remunerare mai 
mare pe oră. Cota parte a acestora în total ocupare a constituit 11,5%, fiind în descreștere față de 
trimestrul respectiv al anului precedent (13,7%). Restul sunt gata să lucreze ore adiționale pentru un 
venit mai mare.  

Numărul șomerilor, estimat conform definiției Biroului International al Muncii a fost de 40,3 
mii, fiind în descreștere față de nivelul trimestrului IV 2016 (44,9 mii). Șomajul a afectat într-o 
proporție mai mare bărbații –59,4% din total șomeri și persoanele din mediul urban – 67,4%.Rata 
șomajului (ponderea șomerilor BIM în populația activă) la nivel de țară a înregistrat valoarea de 
3,3%, fiind în descreștere fată de trimestrul IV 2016 (3,8%). Rata șomajului la bărbați a fost de 4,0%, 
iar la femei - de 2,7%. Disparități semnificative au fost înregistrate între medii: 4,8% în urban, față 

                                                 
1 Biroul Naţional de Statistică. Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul  în trimestrul IV 2017. 
 [On:line] : http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5934, (vizitat la 10.03.2018) 
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de 2,1% în rural. În rândul tinerilor (15-24 ani) rata șomajului a constituit 11,8%. În categoria de 
vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea de 7,5%. Din punct de vedere al relației cu piața 
muncii din țară, în cadrul populației inactive, se disting câteva categorii importante: 

Persoane care nu doresc să lucreze: 1424,8 mii în trimestrul IV anul 2017. Din acestea: 

− pensionari-629  mii; 

− persoane care nu doresc să lucreze deoarece învață sau studiază - 265,1 mii; 

− persoane care nu doresc să lucreze pentru un venit deoarece îngrijesc de familie- 192,0  mii; 

− persoane care se află în țară, dar care nu doresc să lucreze în Moldova deoarece deja au un 
loc  

− de muncă (permanent sau sezonier) peste hotare sau persoane care planifică să lucreze peste  

− hotare - 228,0  mii; 

− persoane declarate de către gospodării aflate peste hotare, la lucru sau în căutare de lucru –  

− 330,7 mii persoane; 

− persoane descurajate în a-și mai găsi un loc de muncă în țară - 7,2 mii persoane. 
Sumând numărul unor categorii de  persoane se obține un număr de 558,7 mii persoane, sau 

31,5% din numărul total de persoane inactive cu vârsta de 15 ani și mai mult, care participă sau 
planifică să participe pe piața forței de muncă din alte țări. 
 La mijlocul anului 2011, nivelul ocupării forței de muncă a început să scadă, în timp ce în unele 
state din Uniunea Europeană locurile de muncă au fost reduse considerabil (în special în Grecia și 
Portugalia). În luna mai 2013, peste 26 milioane de cetăţeni din statele membre UE, dintre care peste 
19 milioane făcând parte din Uniunea Economică şi Monetară, erau șomeri. UE este singura regiune 
din lume unde rata șomajului nu este în scădere. În luna mai 2013 rata șomajului în întreaga Uniune a 
fost de 11%, comparativ cu 10,4%, în mai 2012.  

În zona euro este înregistrată cea mai înaltă rată a șomajului, de la constituirea Uniunii 
Economice și Monetare. Astfel, în mai 2013, rata șomajului a fost de 12,2%, comparativ cu 11,3%, 
în mai 2012. Numărul locurilor de muncă pierdute în UE după declanșarea crizei din 2008 a fost de 5 
milioane. Dintre acestea, 3 milioane erau numai în zona euro. În România, rata șomajului în luna mai 
2013 a fost de 7,5%, comparativ cu 7,2%, în mai 2012. În anul 2011, Spania a avut rata șomajului de 
21,6%, înregistrând în același timp un număr de aproximativ 458 000 de imigranți.  

Marea Britanie a fost în anul 2011 statul UE cu cei mai mulți imigranți (circa 567 000 de 
persoane), iar rata șomajului a fost de 8,1%. În luna mai 2013, topul primelor cinci locuri de muncă 
vacante11 în statele membre UE, arăta astfel:  

1) Finanțe, vânzări și posturi conexe: 31 120 în Marea Britanie, 24 980 în Germania, 4 840 în 
Franța;  

2) Arhitecți, ingineri și alți profesioniști din domenii conexe: 29 170 în Marea Britanie, 17 660 
în Franța, 2 020 în Belgia;  

3) Servicii de menaj și lucrători pentru servicii în restaurante: 14 700 în Germania, 9 970 în 
Austria, 7 840 în Franța;  

4) Îngrijire persoane și posturi conexe: 15 950 în Suedia, 11 970 în Germania, 11 700 în Marea 
Britanie; 

5) Profesioniști în domeniul calculatoarelor: 27 290 în Marea Britanie, 11 300 în Germania, 2 
500 în Belgia. 

La sfârșitul anului 2012, pe piața muncii din Uniunea Europeană cele mai importante trei 
domenii de activitate pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 74 de ani au fost: industrial, al 
comerțului și reparației de autovehicule și motociclete și al construcțiilor. În domeniul industrial, au 
fost angajate circa 34 milioane persoane, în domeniul comerțului și al reparației de autovehicule și 
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motociclete, peste 30 milioane, iar în domeniul construcției, peste 15 milioane de persoane cu vârsta 
între 15 și 74 de ani. 

Concluzii: Problema pe care trebuie să o soluţionăm în viitor este să alegem între alternativa 
de a folosi timpul liber de către toate categoriile de forţă de muncă din cadrul societăţii şi alternativa 
de a-l ceda numai unora sau uneia dintre aceste categorii,să decidem care alternativă este mai viabilă 
şi mai eficientă la nivelul întregii societăţi. Ocuparea forţei de muncă şi şomajul sunt două fenomene 
care produc consecinţele cele mai profunde în activitatea economică şi socială a unei ţări.Respectul 
faţă de om, faţă de valoarea pe care el o produce trebuie să devină o prioritate de prim rang în agenda 
cotidiană a guvernanţilor. În fond, economia studiază modul în care indivizii, firmele, guvernul şi 
alte organizaţii din societate fac alegeri şi cum determină aceste alegeri folosirea resurselor societăţii. 
Din ce în ce mai mult, în ţările avansate economic s-a impus opinia conform căreia calitatea 
guvernării, eficienţa managementului guvernamental sunt apreciate prin prisma rezultatelor în ceea 
ce priveşte utilizarea resurselor de muncă. Omul trebuie situat în centrul oricărei cercetări asupra 
dezvoltării şi evoluţiei sistemului economic. În acest sens, abordarea problemei ocupării forţei de 
muncă şi a şomajului reprezintă o prioritate absolută a cercetării ştiinţifice. Poate una dintre cele mai 
stringente probleme ale lumii contemporane este incapacitatea societăţii de a utiliza principala 
resursă economică de creştere şi dezvoltare: forţa de muncă. Crearea condiţiilor pentru ca factorul 
muncă să se manifeste activ şi creator constituie una dintre problemele social-economice majore cu 
care se confruntă toate ţările lumii contemporane. 

Societatea are ca sarcină să respecte şi să garanteze acest angajament iar din partea statului ar fi 
crearea mai multor locuri de muncă: 

− Statul ar trebui să se implice mai mult în activităţi de sponsorizare în domenii de interes aşa 
ca: dezvoltarea,specializarea cadrelor necesare sectoarelor ce beneficiază de înaltă tehnologie, 
acordarea de burse studenţilor pentru completarea studiilor în ţară şi străinătate,finanţarea unor 
proiecte de cercetare pe termen lung. 

− Statul ar trebui să devină un bun investitor în ceea ce priveşte repararea şi modernizarea 
infrastructurii.  

− Statul ar trebui să angajeze forţa de muncă în sectoarele publice, servicii medicale, 
învăţământ, administraţie, în servicii legate de recreere şi petrecerea timpului liber. 
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Summary: The cancelling of the criminal prosecution is a way of solving the criminal action 
and, implicitly, the interruption of criminal prosecution, which can be ordered at any time during the 
criminal investigation phase if it is found that there is any circumstance that prevents the 
prosecution. 

The ranking is a way of stopping criminal prosecution exclusively on the criminal offense, so 
that no other persons is identified as being a suspect or accused. In other words, this means that in 
the course of criminal prosecution the perpetrator was not discovered or in the cases provided by the 
art. 275 par. (1) (1) - (3) The Code of Criminal Procedure has not been attracted as a suspect or 
accused of any individual persons, and in the cases provided by art. 21 (3) and (4) of the Criminal 
Code – no legal person. 

In order to cancel or rank the criminal prosecution, the case file shall be forwarded to the 
prosecutor along with the proposals of the criminal prosecution body. The prosecutor shall 
pronounce by his order on the cancelling or the classification of the criminal prosecution. 

Keywords: criminal trial, prosecution, the cancelling of criminal prosecution, dismissal, 
criminal case, rehabilitation of the person. 

 
Procesul penal în calitate de categorie juridică a fost definit în literatura de specialitate ca o 

activitate reglementată de lege, desfăşurată de organele competente cu participarea părţilor şi a altor 
persoane, în scopul constatării la timp şi în mod complet a faptelor ce constituie infracţiuni, astfel ca 
orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită conform vinovăţiei sale şi nici o persoană 
nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală. 

Denumirea de proces derivă din cuvântul latin „processus”, care semnifică „succesiune de 
stări, de etape prin care trec, în desfăşurarea lor, în schimbarea lor diverse fenomene, evenimente, 
sisteme naturale sau sociale”1. Prin urmare, procesul este o mişcare, înaintare sau progres, în acest 
aspect juridic această noţiune semnifică mişcarea, acţiunea, activitatea ce trebuie să se desfăşoare 
pentru aplicarea dreptului penal, pentru descoperirea, prinderea, cercetarea şi judecarea acelora care 
săvârşesc infracţiuni. 
                                                 
1 Vasile Breban, Dicţionar general al limbii române, Editura ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987, pag.830; 
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Procesul penal este constituit din trei faze: urmărirea penală, judecata şi executarea hotărârei 
penale definitive. 

În prima fază, adică în procesul desfășurării urmăririi penale, organul de urmărire penală 
stabileşte împrejurările infracţiunii săvârşite şi făptuitorul, întreprinde măsuri întru stabilirea 
locului aflării ultimului şi reţinerea lui în cazul în care se ascunde de organele de drept şi 
administrează probe în vederea trimiterii cauzei penale în judecată. 

Un rol deosebit în faza de urmărire penală se atribuie etapei de finalizare a urmăririi penale, 
care constă în înaintarea învinuirii făptuitorului, aducerea la cunoştinţă a materialelor dosarului şi 
întocmirea rechizitoriului cu trimiterea ulterioară în judecată. Această etapă este exercitată 
nemijlocit de către procuror, care conform legislaţiei procesuale-penale în vigoare deţine rolul de 
conducător a activităţii de urmărire penală. Totodată procurorul, prin activităţile ce le întreprinde 
la stadia dată, se expune şi asupra plenitudinei urmăririi penale şi existenţei probelor suficiente 
pentru punerea sub învinuire definitivă a făptuitorului sau lipsei acestora. 

În cazul în care se constată că fapta nu a fost săvârşită de către bănuit sau de către învinuit, sau 
în cazul în care se constată alte temeiuri de reabilitare, procurorul dispune prin ordonanţă motivată 
scoaterea persoanei de sub urmărire penală (art. 284 din CPP). 

În cazul constatării unor temeiuri cum ar fi: inexistenţa faptului infracţiunii; neprevederea de 
legea penală a faptei ca infracţiune, neîntrunirea de către faptă a elementelor infracţiunii (cu excepţia 
cazurilor când infracţiunea a fost săvârşită de o persoană juridică); intervenirea termenului de 
prescripţie sau a amnistiei; decesul făptuitorului (cu excepţia cazurilor de reabilitare); lipsa plângerii 
victimei (în cazul în care urmărirea penală începe, conform art. 276 CPP, numai în baza plângerii 
acesteia); existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive, în privinţa unei persoane în legătură cu 
aceeaşi acuzaţie sau prin care s-a constat imposibilitatea urmăririi penale pe aceleaşi temeiuri; 
existenţa unei hotărâri neanulate de neîncepere a urmăririi penale sau de încetare a urmăririi penale 
în privinţa unei persoane; existenţa altor circumstanţe prevăzute de lege care condiţionează 
excluderea sau, după caz, exclud urmărirea penală; sau dacă plângerea prealabilă a fost retrasă de 
către partea vătămată sau părţile s-au împăcat (în cazurile în care urmărirea penală poate fi pornită 
numai în baza plângerii prealabile sau legea penală permite împăcarea); sau există cel puţin una din 
cauzele, prevăzute în art. 35 din Codul penal, care înlătură caracterul penal al faptei; dacă persoana 
nu a atins vârsta la care poate fi trasă la răspundere penală; în cazul în care persoana a săvârşit o faptă 
prejudiciabilă fiind în stare de iresponsabilitate şi nu este necesară aplicarea măsurilor de 
constrângere cu caracter medical; există o hotărâre definitivă a organului de urmărire penală sau a 
instanţei în legătură cu aceeaşi acuzaţie sau prin care s-a constatat imposibilitatea urmăririi penale pe 
aceleaşi temeiuri, în cazurile în care fapta bănuitului, învinuitului constituie o contravenţie 
administrativă - procurorul dispune prin ordonanţă încetarea urmăririi penale, dacă există bănuit sau 
învinuit în cauză. 

Clasarea cauzei penale este actul de finalizare a oricăror acţiuni procesuale într-o cauză penală 
sau pe marginea unei sesizări cu privire la infracţiuni. Clasarea procesului penal se dispune printr-o 
ordonanţă motivată a procurorului, din oficiu sau la propunerea organului abilitat fie concomitent cu 
încetarea urmăririi penale sau scoaterea integrală de sub urmărire penală fie când nu există bănuit sau 
învinuit şi există circumstanţe prevăzute de art. 275 pct. 1)-3) Cod de Procedură Penală. 

Încetarea procesului penal la etapa urmăririi penale se întâlneşte mult mai des, decât la etapa 
judecăţii. Aceasta se explică prin faptul, că instanţa de judecată încetează cauza, de regulă, numai în 
acele cazuri, când organele de urmărire au comis o greşeală, neîncetând la timp procesul. Numai în 
puţine cazuri temeiurile de încetare a procesului penal apar deja după transmiterea dosarului instanţei 
de judecată (acte de amnistie şi de graţiere, expirarea termenilor de prescripţie, decesul învinuitului, 
etc). 
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Temeiurile de încetare a procesului penal pot fi împărțite în două categorii, fără drept de 
reabilitare și cu drept de reabilitare. 

Temeiurile încetării procesului penal fără drept de reabilitare sunt: 

− plângerea prealabilă a fost retrasă de către partea vătămată, a fost încheiată o tranzacţie 
în cadrul procesului de mediere sau părţile s-au împăcat – în cazurile în care urmărirea penală poate 
fi pornită numai în baza plângerii prealabile sau legea penală permite împăcarea. Medierea reprezintă 
un proces prin care victimei şi infractorului li se oferă posibilitatea, în cazul în care consimt liber, să 
participe activ la soluţionarea problemelor apărute în urma infracţiunii prin intermediul unei terţe 
persoane imparţiale (mediator) (recomandarea nr.R.19(99) a Comitetului de Ministri al Consiliului 
Europei către statele membre cu privire la mediere în cauzele penale, adoptată la cea de-a 69-a 
întâlnire a reprezentanţilor miniştrilor)1; 

− intervenirea termenului de prescripție sau amnistia2; 

− existența cauzelor prevăzute la art. 53 al Codului penal3. 
Temeiurile încetării procesului penal cu drept de reabilitare sunt: 
- în cazurile prevăzute în alin.1, pct.1-3, art. 275 Cod procedură penală şi anume: 
1) nu există faptul infracţiunii; 
2) fapta nu este prevăzută de legea penală ca infracţiune; 
3) fapta nu întruneşte elementele infracţiunii, cu excepţia cazurilor când infracţiunea a fost 

săvârşită de o persoană juridică; 
În cazurile prevăzute în alin.1, pct.7,8, art. 275 Cod procedură penală şi anume: 

1. există o hotărâre definitivă a organului de urmărire penală sau a instanţei în legătură cu 
aceeaşi acuzaţie sau prin care s-a constatat imposibilitatea urmăririi penale pe aceleaşi temeiuri;  

2. există o hotărâre neanulată de neîncepere a urmăririi penale sau de încetare a urmăririi 
penale pe aceleași acuzații4; 

3. existența cauzelor prevăzute la art. 35 al Codului penal5. 
În dependență de temeiurile menționate, procurorul din oficiu sau la propunerea organului de 

urmărire penală, prin ordonanță va dispune încetarea procesului penal, clasarea cauzei penale sau 
scoaterea persoanei de sub urmărire. 

Ordonanţa de încetare a urmăririi penale trebuie să cuprindă: date cu privire la persoana şi 
fapta la care se referă încetarea, temeiurile de fapt şi de drept pe baza cărora se dispune încetarea şi 
elementele prevăzute în art. 255 Cod procedură penală. 

La încetarea urmăririi penale, procurorul, dacă este cazul, ia totodată măsurile necesare pentru: 
- revocarea măsurii preventive şi a altor măsuri procesuale în modul prevăzut de lege; 
- restituirea cauţiunii în cazurile şi în modul prevăzute de lege. 
Soluţia scoaterii persoanei de sub urmărire este corespunzătoare celei de achitare pronunţată de 

instanţă în cursul judecăţii. Instituţia scoaterii de sub urmărire penală poate fi dispusă în orice cauză 
penală, indiferent dacă persoana a fost sau nu pusă sub învinuire. 

                                                 
1 Igor Dolea, Dumitru Roman, Iurie Sedleţchi, Tatiana Vâzdoagă, Vasile Rotaru, Adrian Cerbu, Sergiu Ursu. Drept 
procesual penal. Chişinău, Ed. Cartier, 2005, pag.458; 
2 Codul de procedură penală, Legea nr. 122-xv din 14 martie 2003 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 
104-110/447 din 07.06.2003, art.275, al.1, pct.4; 
3 Codul penal, Legea nr. 985-xv din 18.04.2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. Nr. 128-129 din 
13.09.2002, art. 53; 
4 Codul de procedură penală, Legea nr. 122-xv din 14 martie 2003 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 
104-110/447 din 07.06.2003, art.275, al.1, pct.1-3, 7,8; 
5 Se consideră cauze care înlătură caracterul penal al faptei: a) legitima apărare; b) reţinerea infractorului; c) starea 
de extremă necesitate; d) constrângerea fizică sau sihică; e) riscul întemeiat; f) executarea ordinului sau dispoziţiei 
superiorului; 
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Persoana poate fi scoasă de sub urmărirea penală integral sau numai cu privire la un capăt de 
învinuire. Deci scoaterea de sub urmărire poate fi totală (stingerea în întregime a procesului penal) 
sau parţială (în raport cu faptele şi persoanele)1. Scoaterea de sub urmărire penală parţială (numai la 
un capăt de acuzare) constituie o schimbare a învinuirii potrivit alin. (2) al art.283 din Codul de 
procedură penală. 

În cazul în care procurorul dispune scoaterea persoanei de sub urmărire, el restituie dosarul 
organului de urmărire penală, cu rezoluţia de a continua urmărirea penală, fixând termenul efectuării 
acesteia. 

Ca şi în cazul încetării urmăririi penale, pentru scoaterea de sub urmărire nu este suficient să 
intervină numai cauza respectivă de împiedicare a exercitării acţiunii procedurale, fiind necesară şi 
existenţa învinuitului sau inculpatului în cauză. Neîndeplinerea condiţiei atrage clasarea cauzei2. 

Clasarea este o instituţie proprie urmăririi penale neavând corespondent în faza de judecată, 
fiindcă trimiterea în judecată se face numai atunci când este stablită cu certitudine o persoană 
învinuită de săvârşirea infracţiunii3.  

Clasarea cauzei penale se aplică în următoarele situaţii: când autorii infracţiunii rămân 
nedescoperiţi; când rezultatele produse nu pot fi imputate unei persoane şi deci o urmărire penală 
desfăşurată in personam nu devine posibilă (de exemplu, stabilirea că distrugerea de bunuri este 
urmarea unor calamnităţi naturale)4. 

Modalitățile de încetare a procesului penal enumerate atrag după sine mai multe consecințe. 
Încetarea procesului penal cu reabilitarea persoanei atrage după sine repunerea în drepturi și 
achitarea despăgubirilor morale și material cauzate la desfășurarea urmăririi penale. Prin repunerea în 
drepturi, legislatorul menționează: restabilirea în funcție, în cazul suspendării din funcție sau 
eliberării; returnarea permisului de conducerea a mijlocului de transport în cazul suspendării 
provizorie a acestuia; restabilirea la studii; restabilirea drepturilor părintești, ș.a. Referitor la 
despăgubirile material, legislatorul menționează: achitarea salariului, pensiei sau altor indemnizații 
de care a fost privat pe parcursul procesului; achitarea cheltuielilor suportate pentru serviciile juridice 
și alte cheltuieli de judecată; ridicarea sechestrului de pe conturi și alte bunuri, care a fost aplicat ca 
măsură asiguratorie; returnarea sumelor care au fost depuse ca cauțiune.  

Consecințele încetării procesului penal fără drept de reabilitare sunt diferite de cele cu drept de 
reabilitare.  

În cazurile în care, în conformitate cu legea penală şi procesual-penală, împăcarea părţii 
vătămate cu făptuitorul duce la încetarea procesului penal (art. 109, Cod penal al RM, şi art. 276, 
Cod de procedură penală), acordul de împăcare va putea avea ca efect încetarea urmăririi penale sau 
a procesului penal. 

Astfel, mediatorul va prezenta acordul de împăcare semnat de părţi organelor de urmărire 
penală (dacă procesul se află în faza urmăririi penale) sau instanţei de judecată (dacă procesul se află 
în faza judecării cauzei penale) împreună cu un raport scris privind măsurile aplicate şi rezultatul 
medierii, fără însă a dezvălui conţinutul întrevederilor cu părţile. 

Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată vor verifica, în prezenta părţilor, dacă 
acordul de împăcare a fost semnat conştient, benevol şi cu respectarea drepturilor. 

Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată, în condiţiile Codului de procedură penală 
(art. 285 şi art. 332), vor decide fie încetarea urmăririi penale (dacă procesul se află în faza urmăririi 
penale), fie încetarea procesului penal (dacă procesul se află în faza judecării cauzei penale). 

                                                 
1 http://referat-referate.blogspot.md/2016/10/scoaterea-persoanei-de-sub-urmarirea.html 
2 http://www.qreferat.com/referate/drept/Scoaterea-de-sub-urmarire-pena122.php 
3 Igor Dolea, Dumitru Roman, Iurie Sedleţchi, Tatiana Vâzdoagă, Vasile Rotaru, Adrian Cerbu, Sergiu Ursu. Drept 
procesual penal. Chişinău, Ed. Cartier, 2005, pag.462; 
4 Ibidem; 
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Dacă însă, ținând seama de caracterul infracţiunii, în conformitate cu legea, împăcarea părţilor 
nu poate duce la înlăturarea răspunderii penale, acordul de împăcare ar putea avea efecte doar asupra 
mărimii pedepsei aplicate de către judecător. 

Una din condițiile obligatorii a încetării procesului făra drept de reabilitare este că bănuitul, 
învinuitul, inculpatul să fie de acord cu așa tip de încetare, fapt ce presupune recunoașterea 
vinovăției.  

Încetarea procesului penal fără drept de reabilitare, în condițiile și temeiurile arătate atrage ca 
consecință următoarele dezavantaje pentru făptuitor: - repararea acțiunii civile sau a prejudiciului 
cauzat victimii; achitarea cheltuielilor de judecată; - eliberarea din funcție deținută; - transferul la o 
altă funcție cu un grad mai jos de responsabilitate, în cazul când infracțiunea a fost săvârșită în 
legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu; - imposibilitatea de a beneficia de încetarea urmăririi 
penale pe aceleași temeiuri repetat în cazul încetării procesului penal pe amnistie. 

În concluzie putem menţiona faptul că, încetarea procesului penal la faza urmării penale atrage 
inevitabil şi încetarea urmăririi penale în privinţa persoanei sau scoaterea persoanei de sub urmărire, 
iar scoaterea de sub urmărire nu întodeauna atrage încetarea procesului penal.  

Instituţia încetarii urmăririi penale şi scoaterii persoanei de sub urmărire penală trebuie privită 
ca o structură juridică complexă şi compusă. Totodată remarcăm faptul că încetarea procesului penal 
la faza urmării penale se identifică ca o instituţie independentă de soluţionare a unui proces penal, pe 
când scoaterea persoanei de sub urmărire penală este un mijloc de soluţionare a litigiului în privinţa 
persoanei şi nu a faptei.  
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VALORILE  PROPAGANDEI SOVIETICE DIN RSS MOLDOVENEASCĂ 
ÎN ANII 70 AI SECOLULUI XX 

THE VALUES OF THE SOVIET PROSPENDENCE IN MOLDOVAN 

RSS FIRST IN THE 70TH CENTURY XX. 

                                      

ENACHI Valentina, 
doctor în  istorie, conferențiar universitar,  

USEM  valentina_enachi@yahoo.com 
Summary: The paper forward the task of analyzing Soviet propaganda system. Propaganda 

tools of the era that created moods and behaviors generated are mentioned in detail. Man, 
receiver of this message remains the major issue shares propaganda campaigns. 

Keywords: propaganda, error, myths social, media  

Introducere 

În lucrarea de față se înaintează problema de a descrie  valorile  sociale și mecanismele  
propagandei cu ajutorul cărora statul sovietic a reușit să impună o singură ideologie   în 
mentalitățile colective. Drept studiu de caz servește situația  din Republica Sovietică Socialistă 
Moldovenească în anii 70 ai sec.XX .Obiectivele articolului vizează analiza sistemului social și 
al mass-media, cu prezentarea tecnicilor propagandistice și al rezulatelor acestora.  

 Teoria problemei 
Propaganda este considerată o activitate sistematică de transmitere, promovare și difuzare 

a unor doctrine, teze sau idei de pe pozițiile unei anumite grupări sociale și ideologii, în scopul 
influențării, schimbării, formării unor concepții, atitudini, opinii, convingeri sau comportamente. 
În sensul clasic, se constituie ca un subsistem al sistemului politic al unui partid, al unui grup 
social sau al unui regim de guvernare, ea se bazează pe  ideologie și valori aflate în 
corespondență cu interesele și obiectivele grupării sociale pe care o reprezintă; acestea sunt luate 
ca referință pentru programarea și realizarea propagandei. Noțíunea de propagandă mai include  
mijloace și metode de transmitere a mesajului Ca sistem, propaganda dispune de: 

• structură instituțională specializată (aparat de conducere ierarhică, centre de organizare, 
centre de studiu, proiectare și difuzare de mesaje); 
• ideologie și valori aflate în corespondență cu interesele și obiectivele grupării sociale pe 

care o reprezintă; acestea sunt luate ca referință pentru programarea și realizarea 
propagandei; 
•  mijloace și metode de transmitere a mesajului. 

Propaganda este un fenomen inerent   societăților  industriale . Ea are un rol vital în 
gestionarea  lumii  moderne. Propaganda utilizează  tehnici de mobilizare a maselor  prin 
cenzură, fabricarea  imaginii dușmanului, dezinformare și alte  tipuri de manipulări.Propaganda 
maschează sursa și scopurile   informațiilor. Discursul științific   afirmă  că propaganda se 
dezvoltă, se modifică și capătă noi forme. Sistemul de propagandă într-o societate autocrată    
dispune  de o structură instituțională specializată: aparate de conducere ierarhică, centre de 
organizare, de studii, de proiectare și difuzare de imagini.  Propaganda are o abilitate de a induce în 
eroare. Teoreticienii spun că ea este un proces de corupere conștientă și sistematică a gândirii individului. 
Sarcina propagandei este de a forma o persoană incapabilă de a gândi critic  și rezonabil. 

Activitatea propagandei sovietice. 
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 Modelul comunist a  amplificat pănă la paroxism formele de control, de supraveghere a 
instituţiilor de presă  şi de sancţionare exemplară. Misiunea presei a fost considerată ca fiind 
destinată educării maselor, formării omului nou, modelării gândirii  şi comportamentului lui, 
combaterea duşmanilor ideologici, în scopul legitimării regimului comunist, a puterii existente. 
Spre deosebire de modelul „autoritarist” care s-a născut în condiţiile proprietăţii private, modelul 
„comunist” a apărut  şi s-a dezvoltat numai având la bază proprietatea de stat. Prioritară  şi, nu de 
puţine ori, singulară, pentru acest „model”, s-a dovedit a fi informaţia oficială, obligatorie şi 
comună pentru toate tipurile de publicaţii, reacţiile respective neavând dreptul de a aduce nici un 
fel de modificări, în aceste cazuri, nici conţinutul şi nici forme de exprimare sau prezentare.  

Propaganda sovietică s-a format odată cu biruința Partidului Comunist.  Publicul țintă al 
propagandei sovietice  a fost omul simplu. Omul acesta este  teoretic ideal .  

În perioada sovietică nu se realizau sondaje, nu se creau strategii de comunicare cu diferite 
segmente ale populației. În regimuri de acest tip nu existau posibilități de a contesta politicile 
conducerii, deaceea spațiul public de comunicare politică  era practic inexistent. Naționalizarea 
proprietății private , îndocrinarea maselor cu noțiuni utopice, dominația partidului și inducerea 
fricii a creat omul , care era supus relativ ușor sistemului. Propaganda se realiza prin 
multitudinea de campanii de alfabetizare, electrificare, industrializare, de mecanizare a 
agriculturii și altele.Personalitatea conducătorului era divinizată. El era călăuzitor și  vizionar.  

Rolul ministerelor  de forță este covârșitor, fiindcă lupta de clasă nu se termină 
niciodată.Cuceririle socialismului trebuie păzite de pericolele externe și interne, fiindcă populația 
nu este matură din punct de vedere politic. Istoriografia sovietică prezenta regimul comunist  
drept o epopee extraordinară, o perioadă în care victoriile se țin lanț. 

În rezultat propaganda comunistă sapase o groapă între discursul puterii și realitatea 
cotidiană. Discursul oamenilor de presă producea şi reproducea mecanic discursul oficial, fără 
sens şi substanţă , astfel că jurnaliştii şi-au pierdut calitatea de căutători de adevăruri, de 
anchetatori, părând în această perioadă nişte păpuşi, marionetă în mâinile jucăuşe ale politicului. 
Utilizarea generoasă a citării directe ajută la întărirea credibilităţii, doar că jurnaliştii trebuie să 
fie atenţi ce surse citează – în acest caz avem de-a face doar cu cele oficiale. La un moment dat, 
frica de sistem transformă cenzura. Ziariştii ajung  să se auto-cenzureze, prin folosirea clişeelor 
jurnalistice indicate de Putere, eliminarea unor subiecte sau personaje incomode, folosirea 
aceloraşi materiale informative, publicabile, fie prin intermediul aluziei şi metaforei să 
stabilească o punte între text şi cititori, apărându-şi astfel calitatea profesională. Limbajul era 
unul comun celor de la conducere, cu formule standard, stereotipal, iar discursul face uz de limba 
de lemn. Ştirile în sine nu manipulează, dar sunt instrumentul manipulării, asemeni limbajului. 
Divertismentul nu există, politica externă sau opoziţia politică internă nu fac subiectul ziarelor 
comuniste; 

Comunismul era  o ideologie ofensivă , care desfășură o luptă continuă, utiliza toate 
mijloacele, combinându-le. În alegerea mijloacelor contează gradul de eficacitate și oportunitate. 
Pe de o parte sunt comuniștii, pe de altă parte sunt inamicii. Propaganda nu este preocupată de 
adevăr, ci numai de obiectivitate, de  ce-i permite să câștige lupta, de aceea  minciuna poate 
deveni obiectivă. Practicarea minciunii este permanentă, ea are drept scop de a descumpăni 
apărarea intelectuală a adeversarului. Lumea,care trebuia să fie cunoscută de omul creat de 
propagandă era uniformă, controlată, lipsită de conflicte și  de dramatism . Mass-media sovietică 
era mobilizatoare, și militantă.Militantismul era prezent în discursul oficial sub forma lozincilor 
mobilizatoare. ”Hotărîrile Kongresului al XXV-lea al PGUS-în viață! ”, ”Să dăm țării mai 
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multe cereale! Nici un spic în miriște, nici un bob în paie! ”, ”Obiectivul fruntașului-obiectiv al 
întregului colectiv!”.(9). 

Sloganurile, emblemele,  erau triumfaliste: ”Realizările Moldovei Sovietice constituie o vie 
dovadă a avantajelor orânduirii socialiste, a marii forțe vitale a politicii naționale leniniste, o 
mărturie a unității și frăției de nezdrubncinat a poparelor sovietice(8)”Să trimfe pacea pe 
pământ, libertatea și independența națională a popoarelor!Fiecare să participe la lupta pentru 
aceste șeluri înalte, umane! Fiecare să-și aducă prinosul la înfăptirea aspirațiior sacre ale 
omenirii: de a trăi în condițiile păcii, libertății și progresului social!”(10).Starea de spirit  creată 
de propagandă este tot timpul înălțătoare și  optimistă: Omul muncii, făuritor de bunuri 
materiale și spirituale este eroul principal al lucrărilor scriitorilor moldoveni.Principiul politicii 
naționale leniniste a triumfat atât în URSS cât și în țările comunității socialiste. Țara noastră 
întrunește peste 60 e3 nații, poporații și grupe etnografice .Ele și-au creat rss ori unități 
administrativ-teritoriale . Naționale, care pe principii binevole s-au unit într-un singur stat 
mult.naț. URSS. Astfel a apărut o nouă comunitate istorică  –norodul sovietic.(6).Statul sovietic 
este acela al unei lumi noi, mai bune, mai performante decât toate lumile anterioare, care-l fac pe 
om fericit....”Din paginile celor mai bune lucrări ale scriitorilor din Moldova create în ultimii 
ani apare în toată măreția  eroul vremurilor noastre - om cu o poziție activă în viață, cu 
profunde comuniste, om de o înaltă ținută morală,ele oglindesc viața poporului, plină de 
dinamism, de forță făuritoare” (7). Informația oficială era prezentată în rapoartele secretarilor 
CC al PCUS, ea conținea cifre, date , fapte doar  menite să confirme  succesele țării. Iată ce scria 
ziarul Moldova Socialistă: ”În raportul ”Marele Octombrie și progresul omenirii , prezentat de 
L.I.Brejnev s-au făcut totalurile grandioaselor realizări creatoare ale URSS, s-au arătat 
succesele obținute de oamenii sovietici în viața economică, politică, socială și culturală, în toate 
sferele activității umane, a fost trasat un vast program al luptei ulterioare  pentru 
comunism.”(10). 

Comunicarea socială, care se înfăptuia doar într-o singură direcție  doar pe verticală  în 
RSMM a fost umplută cu percepții pozitive asupra realităților, și nu a permis analize critice. 
Mulțimea de oameni  trebuia să fie adusă la stadiul de mulțumire și de acceptare a realității, în 
acest sens propaganda sovietică a adus rezultate.  

Propaganda  în Republica Moldova a fost eficientă. Unii, chiar unii din cei care au suferit 
direct de pe urma acestui regim, au lăsat la o parte „vechile obide” acceptând în sine „noua 
ordine”. Astfel, reuşindu-i regimului comunist să-şi creeze o „imagine grijulie” faţă de 
moldoveni, iar prin aceasta să se „legitimeze” în faţa societăţii, fapt care a asigurat starea de 
”liniște” în societate.  
Activitatea propagandistică  odată cu trecerea timpului îşi făcea efectul, astfel, făcându-i pe mulţi 
locuitori din republică să creadă în „corectitudinea” şi viabilitatea sistemului sovietic.   

Prin intermediul propagandei tradiționale în URSS circulau mituri care lămureau de unde 
vin toate greutățile și nenorocirile. Proiectele viitorului luminos erau mituri sociale care aveau 
dreptr scop întărirea regimului politic. Cu ajutorul noilor dogme se mitologiza gândirea. În jurul 
oracolului se constituie cultul cuvântului. Apar cuvinte magice, la rostirea cărora se procedează 
la acțiuni -ritual. Faptul că societatea sovietică era o societate închisă oamenii trăiau într-o lume 
inventată, în care cuvintele capătă caracteristici deosebite. Forța cuvintelor se baza pe credința 
adâncă în exlusivitatea acelor fenomene ce se întâmplă în jurul lor. 

Propaganda a contribuit la răspândirea artei cu un substrat politic bine determinat. Sistemul 
estetic al societăților totalitariste a răspândit asupra artei principiul uniformității. Toate stilurile 
moderniste, avangardiste și altele de factură nouă au fost desființate în toiul luptei pentru 
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realismul socialist. Arta a fost declarată o armă a ideologiei oficiale, iar formele și mijloacele 
creației artistice au fost controlate de secțiile de artă create pe lângă organele de partid și de stat. 
Sub tutela partidului în diferite perioade se alegea o tendință artistică, popularizată prin 
propagandă, considerată oficială, unică și obligatorie. Ideologia oficială sublinia că practica 
socială este în urma scopurilor  partidului, deaceea munca ideologică și de propagandă trebuie 
intensificată și întărită. 

Prin intermediul propagandei statul sovietic a dorit crearea unui stat universal, prin care să 
domine total societatea. 

Propaganda a influențat conștiințele și a contribuir la faptul că moldovenii împărtăşesc 
conform sondajelor  mituri profund înrădăcinate în mentalitatea lor. Să încercam să facem o 
scurtă descriere a unui exemplu de astfel de miti. 

Mitul paradisului sovietic.  Moldoveni consideră că pe timpul URSS era mai bine, și mulți  
regretă destrămarea URSS. Acest rezultat ar părea surprinzător pentru cineva familiarizat cu 
istoria acestui popor. Imediat după ocuparea în 1940 a Basarabiei de către URSS moldovenii din 
teritoriile ocupate au trecut prin mai multe tragedii greu de imaginat: deportări, dispariţii ale 
oamenilor nevinovaţi, foamete organizată de puterea comunistă, colectivizare forţată, 
supraveghere politică, deznaţionalizare sistematică, distrugerea bisericilor şi a credinţei, şi nu 
vreau să continui pentru că orice intelectual onest a avut din 1987 încoace multe ocazii să se 
informeze privitor la aceste lucruri oribile care s-au întâmplat cu poporul nostru în perioada 
sovietică. 

Cu toate acestea, cele aproximativ 47 % de moldoveni care sunt nostalgici după URSS nu 
asociază perioada sovietică cu aceste evenimente tragice, ci cu clişeele propagandistice ale 
discursului sovietic validat de amintirile şi experienţele din perioada brejnevistă. Astfel pentru 
majoritatea moldovenilor perioada sovietică este perioada când: toată lumea avea de lucru, 
salariile erau plătite la timp, statul dădea locuinţe gratuite tuturor cetăţenilor, serviciile medicale 
erau gratuite şi accesibile, şcolile la fel, criminalitate nu exista, iar oamenii erau toţi egali, căci 
toţi erau salariaţi ai statului. Era ordine, egalitate, previzibilitate, iar minimul de existenţă 
întotdeauna asigurat. Acest paradis sovietic se datora partidului comunist care avea grijă de toţi. 
(1). 

În perioada analizată rolul propagandeia avut și conotații positive, printre care menționăm 
următoarele: 

Propaganda  a ajutat oamenii să fie încadrați în societate, să treacă peste sentimentul se 
singurătate,grației alăturării la grup.Propaganda a uniformizat  opinia publică și a oferit 
răspunsuri simpliste la întrebări foarte complexe astfel creînd  oamnenilor sentimentul de 
siguranță. 

În perioada sovietică s -a  dezvoltat o economie socialistă, s-au realizat schimbări 
schimbări în situația socială a oamenilor,însă modernizarea Republicii s-a efectuat în condiții 
drastice politice, cu represii și folosirea muncii forțate. Propaganda sovietică a acoperit toate 
procesele din societate printr-o înfrumusețare a realităților. Dar faptul că o semnificativă parte a 
populației a avut garanția unei asigurări minime a traiului, oamenii au trecut la folosirea 
produselor fabricate și a anumitor comodități sociale și tehnice a determinat succesele 
propagandei. Cortina de fier instalată la granițele URSS nu permiteau comparațiile nivelului de 
trai din republică cu cel al țărilor occidentale, ceea ce acționa în favoarea propagandei. 

Un plan de comunicare bine gândit, crearea unor evenimente pentru atragerea atenţiei 
publice, dezbateri pe tema evenimentelor create, poziţia liderilor de opinie, prezentarea 
materialelor documentare, interzicerea simbolurilor în urma creării unui curent de opinie , ar 
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putea într-o perioadă de timp medie să producă o schimbare în acest sens care să permită 
moldovenilor să se desprindă de trecut şi să meargă cu încredere în viitor. Propaganda de tip 
sovietic trebuie să fie înlocuită cu o comunicare  socială, care ar permite dezbaterea ideilor , 
confruntarea opiniilor și educarea  cetățeanului informat . 

Concluzii 
Modelul mediatic al propagandei sovietice  corespunde totalmente unui sistem hegemonic al 

presei, de tip totalitar. Efectele politicilor  mediatice ale Statului Sovietic  su fost considerabile, 
ele  au creat un liant  ideologic al populației   au unificat –o și i-au dat o  coerență socială. Dar 
această propagandă nu a salvat statul de criza sistemului și  destrămărea URSS. 
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Prevederile constituţionale subliniază importanţa socială acordată dreptului în general şi 
drepturilor omului în special şi, totodată, ne obligă să elaborăm programe educaţionale concrete în 
acest domeniu la diferite niveluri. Problema educaţiei juridice şi-a găsit reflectare în asemenea 
documente importante adoptate de către Parlamentul Republicii Moldova, cum ar fi: Concepţia 
reformei judiciare şi de drept1, Concepţia privind învăţămîntul2. Ambele documente consideră 
educaţia umanitară şi cea juridică ca o parte integrantă a procesului socializării, proces care 
debutează odată cu vîrsta cea mai fragedă şi care, în conformitate cu preceptele moderne ale 
educaţiei permanente, se derulează, în principiu, pe tot parcursul vieţii. 

La fel de  importantă este politica legislativă a statului, capacitatea acesteia de a ţine cont de 
toate schimbările din societate, de specificul etapei la care societatea respectivă se află. 

Perfecţionarea permanentă a reglementărilor juridice necesită adaptarea tehnicii juridice la 
noile exigenţe, optimizarea mijloacelor şi procedeelor acesteia în vonformitate cu nrcrsităţile 
timpului nostru, ale popoarelor. ,,Un popor – oricum ar fi el –are dreptul de a-şi legiui trebuinţele şi 
tranzacţiunile ce rezultă neapărat din acele trebuinţe, reciprocitatea relaţiunilor sale, într-un cuvînt - 
legile unui popor, drepturile sale nu pot purcede decît din el însuşi. Alt element străin, esenţial, diferit 
de al lui, nu-i poate impune nimic; şi dacă-i impune, atunci e numai prin superioritatea demnă de 
recunoscut a individualităţii sale ...”3. 

Menirea dreptului este să ordoneze adecvat diversităţile geopolitice, naţionale, lingvistice, 
economice, culturale etc. În determinarea limitelor acţiunii dreptului legiuitorul se va conduce 
permanent de nişte reguli. Iată unele din acestea. 

O primă regulă rezultă din faptul că dreptul reglementează doar conduita exterioară a 
indivizilor, căci doar raporturile intersubiective interesează viaţa socială şi deci ordinea juridică. 
„Legiferarea –nu trebuie să încerce să normeze decît comportamentele exterioare ale indivizilor, 
exclusă fiind orice tentativă de a reglementa modul intim de gîndire, sentimentele, dorinţele 
acestora”.4 Prin aceasta, dreptul ca o etică obiectivă se deosebeşte de morala ca etică subiectivă. În 
această ordine de idei, profesorul Mircea Djuvara menţiona că „morala are ca obiect reglementarea 
faptelor interne, intenţiunea noastră, dreptul are ca obiect reglamentarea faptelor externe ale noastre, 
la lumina intenţiunilor, ceea ce este cu totul altceva. Cînd regula morală comandă cuiva să fie bun, îi 
comandă o atitudine sufletească, o intenţiune sinceră. Îndată ce această intenţiune s-a manifestat în 
afară, printr-un fapt în legătură cu altă persoană, îndată apare fenomenul drept”.5 Legea poate încerca 
să orienteze prin educaţie sentimentele, dar nu le poate forţa: „O lege poate să-mi interzică să practic 
în mod public un cult religios, dar nu-mi poate interzice să cred în Dumnezeu. Încălcarea acestei 
limite a normării a fost o altă greşeală a comunismului: dreptul socialist a încercat să guverneze 
conştiinţele, nu exterioritatea comportamentelor; de altfel, acesta era şi sensul ultim al aşa-numitului 
„om nou”.6 

O a doua regulă a legiferării porneşte de la premisa că dreptul trebuie să se abţină să intervină, 
chiar dacă regula proiectată urmăreşte binele public, cînd o astfel de intervenţie ar cauza prejudicii 
acestuia datorită limitelor psihologice ale destinatarilor normei. Dreptul trebuie, cu alte cuvinte, să 

                                                 
1 Hotărirea privind aprobarea Concepţiei reformei judiciare şi de drept în Republica Moldova,Parlamentulului  
Republica Moldova  Nr. 152 din  21.06.1994 Publicat : 30.06.1994 în Monitorul Oficial Nr. 006 
2 Hotărîrea cu privire la Concepţia dezvoltării învăţămîntului în Republica Moldova şi la formarea Consiliului  
coordonator pentru desfăşurarea reformei învăţămîntului  Nr. 337 din  15.12.1994 
Publicat : 24.03.1995 în Monitorul Oficial Nr. 17      
3Mihai Eminescu, Op.cit., pag.5. 
4 Ion Dogaru, Dan Claudiu Dănişor, Gheorghe Dănişor, Op.cit., pag.221. 
5 Mircea Djuvara, Teoria generală a dreptului (Enciclopedia juridică). Drept raţional, Izvoare de drept pozitiv, 
Bucureşti, Editura ALL, 1995, pag.321. 
6 Ion Dogaru, Dan Claudiu Dănişor, Gheorghe Dănişor, Op.cit., pag.221. 
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impună maximum de constrîngere suportabilă pentru destinatarii săi.1 Pedepsele care depăşesc 
necesitatea nu numai că sunt injuste, după natura lor; dar nici nu au efectul scontat. Ele, dimpotrivă, 
pot conduce la rezultate inverse. În această ordine de idei, marchizul milanez Beccaria (1738-1794) 
prevedea că pedeapsa nu trebuie să fie niciodată excesivă: „Omul, judecător sau călău, îşi pierde 
toată demnitatea aplicînd pedepse crude. O pierde chiar şi numai asistînd la executarea lor”. 
Pedeapsa trebuie să fie eficace: „Pentru ca o pedeapsă să-şi atingă efectul dorit, ea trebuie să 
depăşească avantajul rezultat din delict”. 2 

O a treia regulă cere ca intervenţia legiuitorului să aibă loc doar atunci, cînd interesul social şi 
bunul mers al lucrurilor o cere. Trebuie de evitat situaţiile cînd legiferarea se face pentru legiferare, 
cînd ea devine un spectacol politic. Legiuitorul intervine cu norme juridice noi doar atunci, cînd e 
convins de faptul că acestea vor îmbunătăţi substanţial desfăşurarea de mai departe a lucrurilor, că 
vor asigura, o mai bună soluţionare a problemelor cu care societatea se confruntă la momentul dat. 
Montesquieu nu întîmplător menţiona că „legile inutile slăbesc legile necesare” şi că „Trebuie să se 
evite cu tot dinadinsul de a se modifica spiritul general al unui popor, atunci cînd acest spirit nu este 
contrar principiilor guvernămîntului”. 3 

La acelaşi lucru atrăgea atenţia şi Mihai Eminescu: „O teorie filosofică a istoriei nu ne pare de 
prisos aicea. Popoarele nu sînt producte ale inteligenţei, ci ale naturii, - aceasta trebuie stabilit. În 
începutul dezvoltării lor ele au nevoie de un punct stabil împrejurul căruia să se cristalizeze lucrarea 
lor comună, statul lor, precum roiul are nevoie de o matcă. Dacă albinele ar  avea jurnale, acestea ar 
fi foarte legitimiste. Cînd mersul liniştit şi regulat al afacerilor este lovit în centrul, în regulatorul său, 
treaba nu poate merge bine”.4 

O altă regulă, ar necesita încadrarea, pe măsura posibilităţilor, a reglementărilor normativ 
juridice în sistemul general al reglementărilor normativ sociale. Cu alte cuvinte, un legiuitor iscusit 
se va  strădui să nu accepte, să evite conflictul normelor juridice cu alte categorii de norme sociale. 
Menţionăm faptul că multitudinea normelor sociale nu e întîmplătoare şi nu duce la un haos 
normativ. De cele mai multe ori toate categoriile de norme sociale colaborează între ele în 
reglementarea uniformă a unora şi aceloraşi relaţii sociale, înaintează aceleaşi exigenţe, cer acelaşi 
comportament din partea subiecţilor relaţiilor sociale. Legiuitorul va trebui să profite de acest lucru. 
De exemplu, străbuneii noştri nu prea ştiau de conţinutul normelor juridice, dar comportamentul lor 
era legal, dat fiind faptul că „aveau cei şapte ani de acasă” (respectau strict normele morale) şi aveau 
frică de Dumnezeu (respectau strict normele religioase). Din aceste considerente, legiuitorul va intra 
în conflict cu alte norme sociale (de exemplu, cu unele obiceiuri), cînd o altă variantă de a proceda 
nu este posibilă. 

O ultimă şi, în acelaşi timp, totdeauna primă regulă de determinare a politicii legislative constă 
în faptul că legea trebuie să urmărească binele comun. 

Aceasta e o „cerinţă extrem de vagă, dată fiind impreciziunea noţiunii însăşi, ea nu limitează 
propriu-zis puterea politică în activitatea de orientare a politicii legislative, căci tot ea determină 
„binele comun”, adică scopul acţiunii sociale”.5 

Binele comun cuprinde o serie de aspecte biologice, economice, morale, intelectuale care 
vizează valorile care perfecţionează individul, „incluzînd în sinele său universalitatea valorilor 
interesului uman”. Referindu-se la binele comun, ca finalitate a dreptului, autorul belgian J.Dabin 
propune ca în caz de conflict de valori, răspunsul să fie inspirat de adevărul şi conformitatea cu 
tradiţiile creştine şi îl rezumă în trei puncte: 

                                                 
1 Ion Dogaru, Dan Claudiu Dănişor, Gheorghe Dănişor, Op.cit., pag.221. 
2 Citat după: Philippe Malaurie,  Antologia gîndirii juridice. Humanitas, Bucureşti, 1997, 375p.pag.184. 
3 Citat după: Philippe Malaurie, Op.cit., pag.122 
4 Mihai Eminescu, Op.cit., pag.23 
5 Ion Dogaru, Dan Claudiu Dănişor, Gheorghe Dănişor, Op.cit., pag.220-221. 
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- primatul spiritului asupra materiei (şi prin spirit înţelegem nu numai valorile intelectuale, 
dar, înainte de toate, valorile morale – virtuţile şi caracterul); 

- preeminenţa persoanei umane individuale asupra colectivităţii; 
- subordonarea societăţii – stat societăţii întregi.1 
O importanţă la fel de mare în determinarea politicii legislative a statului revine, de asemenea, 

principiilor legiferării. 
Limitele acţiunii dreptului, în mare măsură, sunt condiţionate şi de tipurile de reglementare. 
Tipul de reglementare normativ-juridică este o modalitate specială de reglementare care se 

manifestă în combinarea metodelor (permisive şi prohibitive) de reglementare şi creează o stare mai 
mult sau mai puţin prielnică pentru satisfacerea intereselor subiecţilor dreptului.2 

În funcţie de combinarea permisivului şi prohibitivului,  distingem două tipuri principale de 
reglementar juridică: a) atotpermisiv (la baza căruia se află metoda permisivă), construit conform 
principiului ,, se permite tot ceea ce nu este interzis direct de lege”; b) prohibitiv  sau general 
acceptabil  ( la baza căruia se află metoda prohibitivă), construit conform principiului ,,se interzice 
tot, cu excepţia celor direct acceptate de lege”. 

Ambele tipuri de reglementare normativ juridică sunt aplicate, accentul, fiind pus în funcţie  de 
domeniile de activitate, etapele de dezvoltare, gradul de conştiinţă şi cultură juridică  ş, a.,  pe primul 
sau pe al doilea tip de reglementare. O analiză comparativă a reglementărilor din ţările care şi-au 
propus (nu în vorbe, ci în fapte) edificarea unui stat de drept, democratic, ne convinge în faptul că 
tipul atotpermisiv de reglementare juridică predomină, în principal, la cetăţeni şi organizaţiile 
acestora. În cazul statului, autorităţilor sale, persoanelor oficiale este utilizat tipul prohibitiv 
predominant (general acceptabil) de reglementare. 

Din cele spuse însă nu rezultă că principiul atotpermisiv e mai democratic decît principiul al 
doilea. Totul depinde de faptul unde şi cum aceste principii sunt utilizate. Acţiunea fără limită a 
principiului atotpermisiv poate aduce prejudicii atît societăţii, cît şi intereselor unor persoane. Se ştie 
că faptele, care nu sunt legate de reglementare juridică, sunt destul de răspîndite şi numărul lor 
devine tot mai mare. Aceste fapte decurg parcă de la sine, pe neobservate. Şi totuşi, anume aceste 
fapte influienţează considerabil asupra mediului juridic al societăţii. Există un pericol real ca acestea 
să se abată, să iasă în afara comportamentului licit. La această consecinţă nedorită pot conduce atît 
factori de  ordin obiectiv (instabilitatea social - economică, apariţia unui număr tot mai mare de 
relaţii sociale noi şi nereglementarea lor etc.), cît şi de ordin subiectiv (nivelul scăzut al conştiinţei şi 
culturii juridice, ineficacitatea intervenţiei statului în viaţa economică, politica socială inadecvată ş. 
a.). Pornind de la aceste considerente, unii autori sunt de părerea că formula ,, se permite tot ceea ce 
nu este interzis direct de lege” nu trebuie interpretată simplist, ca o formulă generală necondiţionată. 
Ea poate fi aplicată doar acolo, unde este legiferată direct şi e posibilă doar în cazuri limitate ale 
reglementării normativ juridice. În această ordine de idei, susţinem părerea profesorului rus N. I. 
Matuzov, conform căreia, ,, formula ,,ce nu se interzice, se permite” se sprijină pe încrederea şi 
conştiinţa cetăţeanului” şi că acest principiu al dreptului ,, se materializează treptat, în măsura în care 
are loc lichidarea democratică a analfabetismului juridic”3 În legătură cu aceasta, apare necesitatea de 
a preciza conţinutul formulei ,,se permite tot ceea ce nu este interzis direct de lege”. Actualmente  
ştiinţa nu a găsit o soluţie generală recunoscută de soluţionare a problemei. Unii autori consideră 
indicat de a recunoaşte pentru cetăţeni dreptul subiectiv la toate acţiunile care nu sunt interzise de 
lege. O asemenea interpretare ocroteşte orice acţiune neinterzisă direct de lege. Această cale de 
soluţionare a problemei, în viziunea unor autori, distanţează dreptul de morală, reduce simţitor 
                                                 
1 J.Dabin, Theorie gènéralé du droit, Bruxelles, 1953, p. 
2 В.И. Червонюк, Теория государство и права. Учебник, Норма-Инфра, Москва, 2006, с. 
3 Н. И. Матузов. Актуальные проблемы теории права. Саратов : Издательство Саратовской государственной 
академии права, 2003. С. 416 
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potenţialul moral şi valoarea socială a dreptului şi, ca urmare, limitează nejustificat posibilităţile 
reglementative ale dreptului1. De aceea pare a fi raţional şi oportun ca principiul nominalizat  să fie 
formulat, după cum urmează: ,,Se permite tot ceea ce nu este interzis de lege şi nu contravine 
normelor morale, standardelor juridice internaţionale, valorilor şi priorităţilor general umane2 ,, 
Laconicб această formulă ar suna astfel: ,, se permite tot ceea ce nu aduce prejudicii altora”. Aceasta 
ar fi şi cea mai oportună modalitate de a soluţiona limitele acţiunii dreptului.  

Într-o finalitate a compartimentului dat, intenţionăm să accentuăm anumite sinteze ce-i sunt 
caracteristice: 

1. Una dintre expresiile funcţionale cele mai răspîndite în materia juridică este acţiunea 
dreptului. Acţiunea dreptului, ca şi acţiunea oricărui altui fenomen, va putea fi înţeleasă la justa ei 
valoare, dacă vom analiza teoria acţiunii eficiente, praxiologia juridică. Sarcina praxiologiei este de 
a cerceta condiţiile care conduc la eficienţa maximă a dreptului, în ansamblu, a normelor juridice, în 
particular. 

2. Acţiunea dreptului este un proces complex multilateral şi multifuncţional. Dreptul n-ar avea 
nici un sens, nici o valoare, dacă nu s-ar manifesta ca o forţă activă, creativă, care intervine în toate 
domeniile vieţii sociale, politice, economice, spirituale. Acţiunea dreptului vizează atît acţiunea unei 
norme juridice luate în parte, cît şi acţiunea întregului sistem al dreptului. El subliniează atît dinamics 
cît şi statica dreptului. Dreptul prin acţiunea sa va contribui la dezvoltarea şi modificarea societăţii, 
iar pe de altă parte, va conserva, apăra şi garanta valorile fundamentale ale societăţii. 

3. Acţiunea dreptului cuprinde două laturi: cea internă şi cea externă. Latura internă e o 
entitate psihică, o intenţiune, o stare sufletească, o afirmare a voinţei. Latura externă e o manifestare 
obiectivă, o realitate ce aparţine lumii fizice. Orice acţiune, deci, este în acelaşi timp internă şi 
externă: amîndouă sunt esenţiale şi simultane. Nu se poate concepe o acţiune exclusiv internă, care să 
nu aibă un raport cu lumea externă şi nu se poate concepe o acţiune exclusiv externă, care să nu aibă 
şi un înţeles psihic, deoarece, dacă ar lipsi elementul psihic, nu ne-am găsi în faţa unei acţiuni, ci în 
faţa unui simplu fenomen natural. 

 4. Acţiunea dreptului este o activitate informaţională, valorică, motivaţională şi reglementativă 
îndreptată spre asigurarea ordinii juridice din societate. Aceste calităţi contribuie, indiscutabil, la 
ridicarea eficacităţii dreptului. 

Reflectînd realitatea, dreptul conţine un bogat suport informaţional şi valoric. Dreptul are ca 
scop regularizarea raporturilor sociale, canalizarea activităţii oamenilor 

Analiza acţiunii dreptului nu poate trece cu vederea aspectul motivaţional. Motivul scoate în 
evidenţă cauza, raţiunea, pricina unei acţiuni, imboldul care împinge la o acţiune sau care determină 
acţiunea. 

5. Teoria acţiunii dreptului nu ar fi deplină, dacă nu vom analiza coordonatele, dimensiunile ei. 
Premisă pentru toate percepţiile sunt spaţiul şi timpul. Spaţiul şi timpul ,, sunt matricele în care ne 
aşezăm, în ordine, experienţele”, reprezintă condiţii fundamentale de manifestare pentru orice 
existenţă, spaţiul şi timpul au în drept sensul lor, fapt ce le diferenţiează de spaţiul şi timpul cosmic 
(fizic), psihologic, biologic. 

Spaţiul juridic nu cade sub vreo definiţie fizicalistă. Ubi societas ibi jus subliniează 
spaţialitatea normelor juridice, efectele localizabile ale dreptului. 

Timpul juridic defineşte longevitatea actelor normative juridice, a legilor, a normelor juridice, 
a fenomenelor şi proceselor juridice, a efectelor lor. 

6. Eficientizarea dreptului presupune, determinarea domeniului şi limitelor acţiunii dreptului. 

                                                 
1 Червонюк В. И. Теория государства и прав. Учебник, Москва, 2006 pag.318. 
2 Гойман В. И. Действие права (Методологический анализ)., pag. 212 
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Domeniul acţiunii dreptului este acel domeniu al spaţiului social în care se înglobează  formele 
activităţii umane (acţiuni-inacţiuni)  care obiectiv utilizarea posibilităţilor dreptului. 

Limitele acţiunii dreptului trasează ,, linie de demarcare” care separă sfera juridică de sfera 
nejuridică, linia ce arată frontierele de răspîndire a dreptului, a punctului de influienă a dreptului 
asupra personalităţii şi faptelor sale.  

7. Domeniul şi limitele acţiunii dreptului, în mare măsură, sunt condiţionate de tipurile de 
reglementare normativ-juridică. Acestea se manifestă în combinarea metodelor (permisive  şi 
prohibitive) de reglementare şi crează o stare mai mult sau mai puţin prielnică pentru satisfacerea 
intereselor subiecţilor dreptului. În dependenţă de combinarea permisivului şi prohibitivului 
distingem două tipuri principale de reglementare juridică: 

a) atotpermisiv (la baza căruia stă metoda permisivă), construit conform principiului: ,, se 
permite tot ceea ce nu este interzis direct de lege”. 

b) prohibitiv sau general acceptabil (la baza căruia stă metoda prohibitivă), construit conform 
principiului ,,se interzice tot, cu excepţia celor direct acceptate de leg”. 

Ambele tipuri de reglementare normativ juridică sunt aplicate, accentul, fiind pus în funcţie  de 
domeniile de activitate, etapele de dezvoltare, gradul de conştiinţă şi cultură juridică etc., pe primul 
sau pe al doilea tip de reglementare. 
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Summary: The 19th and the first half of the 20th century are marked by a serious interest in 
child’s situation, especially  through the state's awareness of the obligation to protect the child. It 
was only at the beginning of the 18th century that the first legal instrument for child protection was 
promulgated, and in the 1970s the International Labor Organization (ILO) adopted the First 
International Convention on Child Labor. The 20th century was a progressive assertion of the child's 
new  place in society, and if we take into account  the historical events that shaped the history of 
childhood, we are aware that the concern of the child as a person of interest has increased 
considerably, until the policies of education were introduced, assistance and economic policies 
towards the child and his needs were oriented, until his wishes were realized. 
 

Individualizarea copilăriei ca stadiu distinct se relizează începând cu sec. al XVII-lea, printr-un 
proces foarte lent, ca expresie a raţionalismului şi umanismului epocii moderne, fiind influenţat în 
sens pozitiv de instituţionalizarea educaţiei şi a controlului asupra ,,inclinaţiilor naturale imorale ale 
copilului”. 

Studiile filosofice semnate de J.Locke „Cîteva cugetări asupra educaţiei”, J.J. Rousseau 
„Emil”, F.Fenelon „Aventurile lui Telemaque”, „Despre educaţia fetelor” ş.a. au realizat o schimbare 
fundamentală în concepţia copilului: acesta nu mai este privit ca un viitor adult, ci ca un copil cu o 
structură tipică vîrstei sale, cu logică şi lume proprie. Deşi nu formulează drepturi subiective în 
sensul actual al termenului, aceste demersuri ştiinţifice pentru prima dată conturează obligaţii pentru 
părinţi şi societate. 

Natura l-a creat copil, nu adult, nici mic adult, şi este necesar de a stimula personalitatea 
acestei fiinţe, apelind la metode naturale, ca observaţia şi lecţiile despre lucruri. Anume în cartea sa 
despre educaţie „Emil”, Rousseau alege orientările determinante pentru viitorul statut al copilului, în 
special recunoaşterea acestuia în calitate de copil şi respectul libertăţii copilului.1  

Rousseau realizează deci o schimbare fundamentală în concepţia copilului: de la una negativă, 
el propune o definiţie pozitivă: copilul este un copil şi nu un adult în miniatură. Poziţia copilului se 
modifică deci diametral, deoarece el „nu trebuie considerat ca lipsă, nici redus la viitorul adultului 
pe care-l poartă în el, ci copilul trebuie să fie acceptat conform propriei structuri tipice vîrstei sale, 
care are, în acelaşi timp, propria sa logică şi o lume proprie”2. Aceasta atrage obligaţii faţă de copil: 
obligaţia de a-i respecta persoana aşa cum este ea, datoria de a-l educa şi datoria de a pregăti copilul 
să-şi asume viitoarele responsabilităţi de cetăţean. Fără a crea drepturi subiective în sensul clasic al 
termenului, aceasta provoacă în toate cazurile obligaţii pentru părinţi şi stat. Încă nu este interesul 
copilului, dar este un interes foarte net pentru copil în ceea ce priveşte devenirea acestuia o fiinţă cu 
existenţă proprie. 

                                                 
1 Russ J. Philosophie, Les auteurs, les oeuvres, Bordas, Memo, Paris, 2003. p.227 
2 Youf D.Op. cit., p. 24 
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Secolul al XIX-lea şi prima jumătate a secolului XX sînt marcate de un interes serios faţă de 
copil, indeosebi prin conştientizarea de către stat a obligaţiei de a proteja copilul. Aceasta se 
evidenţiază mai ales prin măsurile de protecţie pe care naţiunile le vor lua în privinţa muncii 
copilului: copii în mine, copii în torcătorii, copii în exploataţii agricole, copii în fabrici şi uzine. 
Deoarece, cu începutul industrializării adulţii au descoperit folosul braţului de muncă copilăresc, 
adeseori se puteau vedea copii chiar de la vîrsta de 7 ani care lucrau mai mult de 10 ore pe zi. Abia la 
începutul sec.XIX (Legea engleză din 1802) a fost promulgat primul instrument juridic de protecţie a 
copilului şi a trebuit de aşteptat tocmai pînă în anii 70 ai sec.XX pentru ca Organizaţia Internaţională 
a Muncii (OIM) să adopte prima Convenţie internaţională cu privire la munca copiilor.1 

Secolul al XX-lea a fost unul de afirmare progresivă a noului loc al copilului în societate şi 
dacă se iau în consideraţie evenimentele istorice care au conturat istoria copilăriei, conştientizăm 
faptul că preocuparea de copil în calitate de persoană demnă de interes a crescut din ce în ce mai 
mult, pînă cînd au fost orientate politicile de educaţie, de asistenţă şi cele economice spre copil şi 
necesităţile sale, pînă la realizarea dorinţelor sale. 

Instituţia protecţiei internaţionale a drepturilor copilului ca un ansamblu de norme de drept 
internaţional care reglementează colaborarea statelor privind asigurarea şi protecţia drepturilor 
copilului în toate sferele vieţii, s-a format după cel de-al II-lea Război Mondial. De la începutul 
sec.XX pînă în anul 1945 colaborarea internaţională a statelor privind drepturile copiilor se exercita 
în trei direcţii: lupta cu sclavia; problemele privind traficul de femei şi copii, şi reglementarea 
internaţională a muncii copiilor şi adolescenţilor. Convenţiile adoptate au reglementat problemele 
privind lupta cu traficul de copii, folosirea lor în scopul prostituţiei, precum şi în problemele privind 
protecţia maternităţii, a vîrstei minime pentru angajarea copiilor la diverse munci.Colaborarea 
internaţională din acea perioadă a atins doar unele aspecte ale statutului juridic al copilului. Statele 
nu şi-au propus să elaboreze un document internaţional universal care ar prevedea un catalog minim 
de drepturi ale copilului, precum şi norme de natură să asigure aceste drepturi.2 

Un rol deosebit în vederea descoperirii copilului l-au avut studiile şi cercetările de sociologie şi 
psihologie asupra copilăriei şi dezvoltării realizate în sec. XX. 

Conform acestora, înţelegerea copilăriei nu poate fi detaşată de contextul concret al societăţilor 
şi grupurilor sociale, de practicile şi tradiţia creşterii copiilor, de normele şi valorile ataşate acestui 
proces, de politicile sociale, de cadrul normativ şi instituţiile implicate.3 

Conform paradigmei sociologice, copilăria este o construcţie socială. Ea este distinctă de 
imaturitatea biologică, nu este nici o trăsătură naturală, nici universală a grupurilor umane şi apare ca 
o componentă structurală şi culturală specifică a multor societăţi. Copilăria este o variabilă a analizei 
sociale. Ea nu poate fi niciodată separată integral de alte variabile cum ar fi clasa, sexul sau etnia. 
Analiza comparativă transculturală pune mai degrabă în evidenţă o varietate de copilării, nu un 
singur fenomen universal.4 

Opoziţia faţă de un model universal al inocenţei şi vulnerabilităţii copilăriei, biologic 
argumentat, ideea de copilărie ca o componentă socială recentă, de variabilă socială dependentă de 
alte structuri socioculturale locale, reprezintă nucleul perspectivei sociologice de înţelegere a 
copilăriei. Analiza sociologică implicînd identificarea, cartografierea şi evaluarea critică a 
proceselor, în cadrul cărora copilăria este construită, descoperită sau inventată, a fost tema  centrală a 
dezbaterilor sociologice actuale despre copilărie. 

În ultimele decade ale sec. XX, studiile de sociologie a copilăriei s-au concentrat pe analiza 
construcţiei copilăriei la nivelul unor comunităţi local-naţionale, pe relaţia dintre copil, familie şi stat, 
                                                 
1 Conventia OIM 138 asupra vîrstei minime de angajare la muncă din 1973 
2 Ţarălungă V. Op.cit. p. 12 
3 Balahur D. Protecţia drepturilor copilului ca principiu al asistenţei sociale. Bucureşti: ALL Beck, 2001. p. 9 
4 James N., Prout A. Constructing and Reconstructing Childhood. London: Falmer Press, 1990. p.8. 
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pe diferenţele structurale ale copilăriei şi copilului. Ele au evidenţiat dinamica contradictorie a 
proceselor care au modelat copilăria – tensiunile ideologice şi imperativele grijii şi bunăstării, 
responsabilităţile familiei şi socializarea copilului etc., elaborînd un concept coerent al copilăriei, 
localizat în familie, ca principală instituţie şi prim loc de socializare la determinarea naturii relaţiilor 
dintre copil, familie şi stat, precum şi la naşterea retoricii copilăriei naţionale pentru toţi copiii.1 

Trebuie de menţionat că aceste studii au investigat copilăria sau grupul social distinct 
reprezentat de copii, dar nu şi copilul ca persoană. In consecinţă, nu a fost conturată nici ideea de 
drepturi ale copilului pe care acesta le-ar putea deţine. 

Naşterea conceptului de copil ca persoană, care nu se identifică nici cu grupul social, nici cu 
părinţii, este rodul unui alt demers disciplinar – al psihologiei şi psihoneurobiologiei. Teoriile 
psihologice şi neurobiologice au contribuit nu doar la „descoperirea copilului”, ci  şi la argumentarea, 
pe noi temeiuri, a vulnerabilităţii şi nevoii sale de ocrotire.2 

Reglementări explicite cu privire la copil şi la drepturile acestuia încep să apară abia în sec. 
XIX. Statele întroduc în legislaţiile lor reglementări referitoare la drepturile şi obligaţiile părinteşti 
faţă de copiii minori, la obligaţia pozitivă a statului de a interveni sub diferite forme, în anumite 
circumstanţe. Astfel, drepturile absolute ale părinţilor asupra copiilor se relativizează, sunt echilibrate 
de obligaţii, a căror îndeplinire poate fi sprijinită sau preluată, în anumite cazuri, de către stat. Un 
impact pozitiv asupra ocrotirii copilului a avut, de asemenea, reglementarea egalităţii drepturilor şi 
obligaţiilor ambilor părinţi în ingrijirea copilului. Aceste inovaţii au influenţat tratamentul căruia era 
supus copilul în familie. El nu mai putea fi vîndut, omorît, abuzat de cei care de iure aveau obligaţia 
să-l ingrijească, decat prin incălcarea prevederilor legii.  

Istoria drepturilor copilului începe cu Janusz Korczak, numele adevărat: Henryk Goldszmit. El 
a fost un pedagog, gânditor umanist şi scriitor polonez evreu, de profesie medic pediatru. Prin 
metodele pedagogice pe care le-a aplicat în orfelinatul pe care l-a condus la Varşovia, a fost un 
precursor al „învăţământului democratic”. S-a distins prin conduita sa morală şi devotamentul în 
creşterea şi educarea copiilor orfani.3 

Cartea sa „Cum să iubeşti un copil” i-a adus atît celebritate, cît şi o opoziţie foarte solidă. 
Korczak scria: ” În loc să-le permitem să ne judece ei inşuşi, noi le impunem un respect orb pentru 
vîrstă şi experienţă. Noi avem îndrăzneala să-i acuzăm pentru greşelile nostre”. 

Cea mai importantă lucrare a sa intitulată „Dreptul Copilului la Respect” (1929) reprezintă 
declaraţia drepturilor copilului, în spiritul lui Korczak. Astăzi putem ferm afirma că, Janusz Korczak 
a fost pionerul drepturilor copilului şi că Convenţia cu privire la drepturile copilului adoptată în 1989 
în cadrul ONU, aşa-numita “magna carta a drepturilor copilului”, ar putea fi considerată ca o 
moştenire directă a gindirii sale.4 

În anul 1919 Liga Naţiunilor creată după primul masacru al sec.XX a infiinţat un Comitet 
pentru protecţia copilului, care pentru prima dată a ridicat problema drepturilor copilului. 
Dezvoltarea protecţiei internaţionale a drepturilor copilului în lumea contemporană îşi are originea în 
momentul adoptării Declaraţiei drepturilor copilului din anul 1924 – primul document internaţional 
care acordă copilului o atenţie specială şi în care găsim o formulare iniţială a principiului interesului 
superior al acestuia. În Declaraţie pentru prima dată se atenţiona asupra faptului că protecţia copiilor 
nu mai reprezintă o obligaţie exclusivă a familiei, societăţii şi chiar a statului – întreaga omenire 
trebuie să se ingrijoreze de bunăstarea copiilor. 

Declaraţia din 1924 a fost concepută de către Organizaţia Internaţională „Salvaţi Copiii” şi mai 
apoi adoptată de către statele-membre ale Ligii Naţiunilor, ideea aparţinind Eglantynei Jebb, 
                                                 
1 Goldston B. Copiii: analiză istorică şi teoretică. London: UCZ Press, 1997. p. 19 
2 Scarre G. Copiii, părinţii şi politicile.Cambridge: C.University Press, 1990. p. 7. 
3 Lifton B.J. The King of Children. St.Martins Press, 1997. p. 326 
4 www.gnrc.ne.jp/index.html - Global Network of Religions for Children 



Բ謀

307 

fondatoarea organizaţiei „Salvaţi Copiii”, care a vrut un document care să definească „obligaţiile 
adulţilor faţă de copii, pe care fiecare stat va trebui să le recunoască, fie prin mijloace de intervenţie 
statală, fie prin acţiune privată ”.1 

Eglantyne Jebb a promovat ideea, revoluţionară la acea dată, că şi copii au drepturi. Acest 
document istoric a reprezentat piatra de temelie a Conventiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile 
Copilului, un tratat internaţional care face acum parte din legislaţia ţărilor din aproape întreagă 
lume.2 

Declaraţia cu privire la drepturile copilului din 1924, adoptată la Geneva sub auspiciile Ligii 
Naţiunilor, pentru prima dată în plan internaţional enunţă în cele cinci puncte ale sale necesitatea de a 
acorda o protecţie specială copiilor. Se voia un document care să determine obligaţiile adulţilor faţă 
de copii, pe care fiecare stat va trebui să le recunoască, fie prin mijloace de intervenţie statală, fie 
prin acţiune privată. Semnarea Declaraţiei a marcat debutul protecţiei drepturilor copilului la nivel 
internaţional. Era pentru prima dată cînd un act internaţional în mod particular statua în raport cu 
situaţia copilului. La fel, era pentru prima dată cînd se enunţa teza fundamentală privind necesitatea 
protecţiei speciale de care trebuie să se bucure copilul, „ţinandu-se cont de imaturitatea sa fizică şi 
intelectuală”, teză preluată mai tîrziu de numeroase internaţionale. 

Cu toate acestea, efectul Declaraţiei a fost modest. Deşi consfinţea cele mai importante 
drepturi din acea perioadă, textul acesteia era incomplet. Drepturile copilului erau examinate doar în 
contextul măsurilor privind combaterea sclaviei, comerţului cu copii şi muncii prestate de copii. 

E de menţionat că in textul Declaraţiei figurează expresia „copilul trebuie să...” şi nu „copilul 
are dreptul la...”, fapt ce ne permite să conchidem că copilul aparţine adulţilor, care trebuie să-i 
poarte de grijă. S-ar putea spune că este o Declaraţie frumoasă, care conţine multe elemente noi, cum 
ar fi noţiunea de solidaritate, consacrată in principiul 5 al Declaraţiei din 1924, unde se susţinea că 
copilul trebuie să-şi ajute fraţii. Concomitent, se prevede un anumit grad de independenţă:„Copilului 
trebuie să i se acorde posibilitatea de a-şi ciştiga sursele de existenţă…”(principiul 4). 

După cum am mai menţionat, noţiunea de „drept” lipseşte completamente din formularea celor 
5 principii ale Declaraţiei din 1924. Aici se vorbeşte despre indatoririle adulţilor, dar nimic nu se 
spune despre obligaţiile guvernelor de a crea condiţii adecvate pentru copii, altfel spus, aceasta nu 
crea obligaţii nemijlocit pentru state. Declaraţia era incompletă cît priveşte înglobarea tuturor 
drepturilor copilului, cu toate că conţinea cele mai importante dintre aceste drepturi din acea 
perioadă3. 

Y. Korczak a criticat acest text, menţionînd că acesta încurajează şi nu obligă statele membre. 
Inspirat de o furie divină, el cerea comunităţii internaţionale să progreseze şi să elaboreze un tratat 
privind protecţia drepturilor copilului. 

Declaraţia stabilea îndatoriri doar pentru adulţi, nu şi pentru guverne. Ea incuraja statele să 
acorde copiilor o protecţie particulară, însă nu crea pentru acestea obligaţii nemijlocite. 

Cu toate acestea, importanţa Declaraţiei din 1924 constă în faptul că aceasta pentru prima dată 
a indicat la necesitatea protecţiei speciale a copilului, fiind punctul de pornire în lupta pentru 
drepturile copilului şi a făcut ca copilul să fie obiectul protecţiei internaţionale. Anume în Declaraţia 
de la Geneva pentru prima dată a fost formulată o idee de maximă importanţă privind necesitatea 
protecţiei deosebite a copilului „ţinind cont de imaturitatea sa fizică şi intelectuală” (Preambulul 
Declaraţiei din 1924), care s-a repetat ulterior în multe documente internaţionale. Dar, adoptarea 
Declaraţiei nu a fost insoţită de o „explozie” a sistemului de protecţie internaţională a drepturilor 
copilului. Şi mai departe dreptul intern domina cooperarea în sfera drepturilor copilului, statele 
                                                 
1Adolphe,J. A Light to the Nations. Pontifical University of the Holy Cross. Rome, 2001. p. 121-122 
2 http://kidz.garbo.ro/articol/Copil/5381/90-de-ani-de-sustinere-a-drepturilor-copiilor/pagina-2.html 
3Городецкая И.К. Международная защита прав и интересов детей, Москва. Международные отношения, 
1972. c.13 



�ԇ

308 

recurgeau la norme internaţionale în domeniu doar cazual, lipseau mecanismele de protecţie a 
drepturilor copilului. Concomitent, în Germania la începutul anilor 20 ai secolului trecut a fost 
adoptată prima din istoria omenirii Lege cu privire la copii, care a acţionat pe parcursul cîtorva ani. 
Odată cu venirea la putere a fascizmului, legea nu a fost anulată, dar nici aplicată în practică. 

După cel de-al doilea Război Mondial dezvoltarea protecţiei internaţionale a drepturilor 
copilului, la fel ca şi a drepturilor omului, se realiza prin elaborarea standardelor internaţionale în 
domeniu şi crearea unor mecanisme de garantare a acestor drepturi. Activitatea normativă în 
domeniul protecţiei drepturilor copilului se efectua în citeva direcţii: 

1) fixarea drepturilor copilului în declaraţiile şi convenţiile internaţionale în materia drepturilor 
omului (Declaraţia Universală a Drepturilor omului din 1948, Pactul cu privire la drepturile civile şi 
politice(1966), Pactul cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale din 1966 etc.) ; 

2) fixarea drepturilor copilului în tratatele internaţionale ce reglementează drepturile unor 
grupuri sociale distincte, strîns legate de copil (drepturile femeii, drepturile refugiaţilor), sau 
reglementează relaţii din anumite domenii (dreptul familiei, dreptul muncii, educaţiei). 

3) elaborarea declaraţiilor şi a convenţiilor ce reglementează în mod special drepturile 
copilului (Declaraţia drepturilor copilului din 1959; Convenţia cu privire la drepturile copilului din 
1989 etc.)1 

Uniunea Internaţională pentru Bunăstarea Copilului, parţial fiind descendenta organizaţiei 
„Salvaţi copiii” fondată de către Eglantyne Jebb, a început să influienţeze membrii Consiliului 
Economic şi Social al ONU (ECOSOC) ca să fie adoptată de către această organizaţie „Declaraţia 
din 1924 cu careva amendamente care ar atrage atenţia asupra următoarelor momente ca: 
bunăstarea copilului şi siguranţa socială să fie părţi integrante ale policii sociale a statelor; 
creşterea în familie să aibă o influenţă pozitivă asupra dezvoltării personalităţii; că este necesar de 
a proteja copilulîimpotriva abuzului din partea politicienilor; delicvenţa juvenilă să fie prevenită; să 
fie prevenită discriminarea, nu doar bazată pe rasă, naţionalitate şi religie, dar şi cea bazată pe sex, 
poziţia socială a părinţilor şi circumstanţele familiale.”2  

Crearea ONU a permis redefinirea preocupărilor în domeniul drepturilor omului, în particular 
ale copilului, şi crearea unui veritabil sistem juridic cu vocaţie universală – Sistemul  

Naţiunilor Unite de protecţie a drepturilor omului. 
Sub auspiciile acestei autorităţi internaţionale sunt elaborate standardele internaţionale în 

materia drepturilor copilului prin consfinţirea acestora în declaraţiile internaţionale privind drepturile 
omului, în tratatele internaţionale ce reglementează drepturile unor categorii sociale distincte sau 
relaţiile în anumite domenii, în actele internaţionale cu referire exclusivă la copii.3 În acest context, 
pornind de la considerentul că „omenirea datorează copilului tot ce îii poate oferi mai bun”, ONU a 
adoptat la 20 noiembrie 1959 Declaraţia drepturilor copilului. Declaraţia inglobează 10 principii, 
general acceptate, dar care nu obligă juridic. 

Drepturile consacrate de această Declaraţie trebuie garantate tuturor copiilor, fără nici o 
discriminare, iar statele-părţi la ea au obligaţia să adopte măsuri pentru aplicarea lor, asigurând 
prioritatea intereselor copilului. 4  

Declaraţia, în ansamblul său, se axează pe ideea protecţiei şi bunăstării copilului. Este pentru 
prima dată cînd un act internaţional utilizează sintagma „copilul are dreptul...”.  

 În pofida acestui fapt, Declaraţia nu recunoaşte copilul ca fiinţă de sine stătătoare, cu 
sentimente şi dorinţe proprii. Copilul rămane mai degrabă un obiect de preocupare decît o persoană 
care beneficiază de autodeterminare.1 
                                                 
1 Ţarălungă V. Op. cit. p. 15 
2Adolphe J. Op. cit. p. 122-123 
3Declaraţia drepturilor copilului. Rezoluţia Adunării Generale a ONU nr.1386 A(XI) din 20.11.1959 
4Ghid de aplicare practică a Convenţiei cu privire la drepturile copilului. UNICEF. Chişinău: Cartier, 2001. p.621 
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Cu toate acestea, cele două declaraţii privind drepturile copilului poartă un pronunţat caracter 
progresiv, contribuind la instituirea unui sistem distinct de norme internaţionale: protecţia 
internaţională a drepturilor copilului, profilînd în esenţă prima etapă, cea declaratorie, în evoluţia 
acestei instituţii.  

Perioada anilor ’60-’70 a fost marcată de o confuzie în ceea ce priveşte faptul ce anume 
presupune drepturile copilului.2 Drepturile copilului ar trebui tratate în mod diferit de drepturile 
adultului. Pentru conceptul de ,,drepturi ale copilului” este necesar să se elaboreze o definiţie clară. 

Există temere că discursul asupra copilului şi drepturilor sale este folosit doar pentru a justifica 
dependenţa de adulţi şi a marginaliza copilul. În situaţii convenabile adulţilor, copilul este considerat 
încă insuficient de matur intelectual pentru a-şi formula un punct de vedere şi o opţiune calificată, de 
exemplu, în ce priveşte drepturile politice şi posibilitatea de a participa la alegerile politice. În acelaşi 
timp, în diferite state, la vârste situate sub 18 ani unii copii se pot căsători, iar alţii, chiar sub 10 ani, 
răspund penal, aplicandu-li-se acelaşi tratament penal ca şi adulţilor.  

Unii cercetători susţin că retorica drepturilor copilului nu reprezintă altceva decât un limbaj 
profesional persuasiv, construit pentru a legitima formele de activitate şi intervenţie ale diferitelor 
persoane şi instituţii care trăiesc de pe urma copiilor. Este un limbaj cu funcţie anestezică, un sistem 
de control al copilului, folosit nu atât pentru a exprima semnificaţii, cât pentru a le distruge.3 Potrivit 
altor puncte de vedere, se apreciază că discursul asupra drepturilor  

copilului adânceşte dependenţa copilului de adult. Statutul copilului este redus la cel de 
cetăţean potenţial, de fiinţă umană în devenire. 

Asemenea puncte de vedere critice repun constant în discuţie: temeiul protecţiei speciale de 
care trebuie să se bucure copilul; natura relaţiilor dintre adult şi copil; legitimitatea „dreptului natural 
al adulţilor” asupra copilului; criteriile şi limitele intervenţiei de asistenţă pentru a proteja copilul; 
drepturile de care se bucură copilul; modalităţile efective în care copilul îşi poate exercita drepturile 
etc.4  

Aceste viziuni ilustrează imaginea mecanică, exclusivistă, pe care o au uneori specialiştii în 
domeniul drepturilor copilului: ori drepturi (autodeterminare), ori dependenţa faţă de decizia altora 
cu privire la „ceea ce este bine pentru copil” (paternalism). Lipseşte teza conform căreia este posibil 
să tratezi copilul ca pe o persoană deţinătoare de drepturi şi, în acelaşi timp, să-l ocroteşti, să-l 
sprijini în valorificarea lor, prin modalităţi corespunzătoare etapei de dezvoltare psihobiologică şi 
nevoilor particulare ale acestuia.5 
 

Referințe bibliografice 
1. Russ J. Philosophie, Les auteurs, les oeuvres, Bordas, Memo, Paris, 2003. p.227 
2. Conventia OIM 138 asupra vîrstei minime de angajare la muncă din 1973 
3. Balahur D. Protecţia drepturilor copilului ca principiu al asistenţei sociale. Bucureşti: ALL 

Beck, 2001. p. 9 
4. James N., Prout A. Constructing and Reconstructing Childhood. London: Falmer Press, 

1990. p.8. 
5.   Goldston B. Copiii: analiză istorică şi teoretică. London: UCZ Press, 1997. p. 19 
6.   Scarre G. Copiii, părinţii şi politicile.Cambridge: C.University Press, 1990. p. 7. 
7.   Lifton B.J. The King of Children. St.Martins Press, 1997. p. 326 

                                                                                                                                                             
1 Freeman M. Children’s Rights. A comparative perspective.  Aldershot: Dartmouth Publ., 1996, p.3 
2 D.Balahur. Op. cit., p.67 
3Shamgar-Hendelman L. To Whom Does Childhood Belong. Aldershot: Avebury, 1994, p.256 
4Qvortrup J. Childhood Matters: Social Theory, Practice and Politics. Aldershot: Avebury, 1994, p.4 
5Ciugureanu-Mihailuţă C. Evoluţia istorică a instituţiei protecţiei internaţionale a drepturilor copilului, Partea 
I.\Revista naţională de drept,Nr. 3.\ Chişinău, 2009 



�ԇ

310 

8. Adolphe,J. A Light to the Nations. Pontifical University of the Holy Cross. Rome, 2001. p. 
121-122 

9.   Городецкая И.К. Международная защита прав и интересов детей, Москва. 
Международные отношения, 1972. c.13 

10.  Declaraţia drepturilor copilului. Rezoluţia Adunării Generale a ONU nr.1386 A(XI) din 
20.11.1959 

11.  Ghid de aplicare practică a Convenţiei cu privire la drepturile copilului. Chişinău: 
Cartier, 2001. p.621 

12.   Freeman M. Children’s Rights. A comparative perspective.  Aldershot: Dartmouth 
Publ., 1996, p.3 

13. Shamgar-Hendelman L. To Whom Does Childhood Belong. Aldershot: Avebury, 1994, 
p.256 

14.  Qvortrup J. Childhood Matters: Social Theory, Practice and Politics. Aldershot: 
Avebury, 1994, p.4 

15.  Ciugureanu-Mihailuţă C. Evoluţia istorică a instituţiei protecţiei internaţionale a 
drepturilor copilului, Partea I.\Revista naţională de drept,Nr. 3.\ Chişinău, 2009 

 



Բ�

311 

EVOLUȚIA ISTORICĂ A INSTITUȚIEI LIBERĂRII DE RĂSPUNDEREA PENALĂ 
 

THE HISTORICAL EVOLUTION OF THE INSTITUTION OF THE LIBERATION OF 
CRIMINAL LIABILITY 

                           
COLESCU Anca, România 

                                                      doctorandă, Şcoala Doctorală de Ştiinţe Juridice a USM                                     
LUPAȘCU Zinaida doctor în drept, conferențiar    

                                                                               universitar, Catedra ,,Drept public,,USEM    
                                                                       

Summary: According to historical sources, the concept of freeing a criminal offense from a 
person who has committed an offense when, under circum- stances or conditions, the rule of law 
without criminal constraint can be restored, it was and is specific to all historical development 
periods of our nation and manifested itself according to the criminal policy characteristic of the 
respective age. 

 
Caracterul inevitabil al răspunderii penale, în cazul săvîrşirii de infracţiuni nu trebuie înţeles ca 

fiind absolut, fiindcă este posibil, prin voinţa legiuitorului, în anumite situaţii, stări, împrejurări să fie 
înlăturată răspunderea penală pentru fapta săvîrşită, apreciindu-se că nu mai este necesară tragerea la 
răspundere penală a infractorului.(art.53-60 cuprinse în Capitolul VI din Codul penal al Republicii 
Moldova.) 

Potrivit surselor istorice, conceptul de a libera de răspundere penală o persoană ce a comis o 
infracţiune, atunci cînd, în virtutea unor imprejurări sau diferitor condiţii, poate fi restabilită ordinea 
de drept fără constrîngere penală, a fost şi este specific tuturor perioadelor istorice de dezvoltare a 
neamului nostru şi s-a manifestat în funcţie de politica penală caracteristică epocii respective. 

Evoluţia instituţiei liberării de răspundere penală poate fi elucidată, prin prisma a trei perioade:   
I. Intervalul de timp dintre epoca antică şi mijlocul sec. XX  ; 

II. A doua jumătate a sec. XX care cuprinde perioada de acţiune a CP al RM din 1961; 
III.Cea de a treia etapă începe odată cu adoptarea CP al RM în 2002 şi continuă pînă în prezent. 

În perioada cînd strămoşii noştri, geto-dacii, îşi făceau dreptate după principiul talionului, 
regăsim conceptul liberării de răspundere penală în unele evenimente istorice importante deducîndu-
se realizarea lui preponderent la voinţa răzbunătorului. Specific acestei etape este absența distincţiei 
dintre liberare de răspundere penală şi liberarea de pedeapsă penală, deoarece ambele instituţii se 
suprapuneau. Astfel istoricii greci Aron şi Diodor relatează că în anul 292 î.e.n. Lisimah, regele 
Traciei eleniste, a fost învins de către geto-daci, devenind prizonier de război şi urmînd să-i fie 
aplicată pedeapsa capitală. În aceste împrejurări, însuşi Dromihete, regele geto-dacilor, convinge 
adunarea poporului care-i cerea moartea că este mai bine să fie eliberat cîştigînd în persoana acestuia 
un aliat,dar nu un dușman de moarte1. 

La romani, conceptul liberării se realiza sub sfera de aplicare a sistemului compoziţiunii. 
Potrivit Legii celor XII Table adoptată în anul 451 î.e.n. chiar dacă  autorul furtului era un om liber 
,el putea fi vîndut de către victimă ca sclav peste hotarele Romei (Trans Tiberium), delicventului 
lăsîndu-i-se totuşi posibilitatea de a se înţelege cu victima şi a rămane nepedepsit în schimbul unui 
anumit număr de zile lucrate sau a unei sume de bani2.  

                                                 
1 Istoria dreptului românesc în trei volume. Vol. I, coordonator prof. univ. Dr. docent Ioan Ceterchi, - Bucureşti: 
Acad. R. S. R:, 1980, p. 53 
2  Samuel Parsons Scott, The Twelve Tables, The Institutes of Gaius, The Rules of Ulpian, the Opinions of Paulus, 
The Enactments of Justinian, and the  Constitutions of Leo: Translated from the original Latin, edited, and compared 
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Sistemul compoziţiunii se regăsește și în  perioada  Daciei romane, iar profesorul V.Hanga 
susţine continuarea acesteia chiar şi după retragerea autorităţilor romane din Dacia,dar în perioada 
obştilor devălmaşe ea fiind lăsată la învoiala părţilor. 

Legislaţia penală prevăzută de Obiceiul pămantului sau Legea țării a lărgit sfera infracţiunilor 
asupra cărora putea fi aplicată compoziţiunea (aşa numita “duşegubina”) cuprinzînd atat infracţiuni 
uşoare “vini mici” (furt mărunt) cît şi infracţiuni grave “vini mari” (omorul unei persoane). Odată cu 
apariţia statului, domnitorul, cu scopul concentrării puterii şi al înfricoşării supuşilor, devine figura 
supremă în materie de judecată şi preia controlul asupra “duşegubinei”, liberarea făcîndu-se după 
propriul său cuget. Dimitrie Cantemir aminteşte, în scrierile sale, că ucigaşul, care se înţelegea cu 
rudele victimei, putea, “spre mila domnului” să fie scutit de pedeapsă, dar nu în mod sigur (“Domnul 
putea considera că interesul obştesc cerea mai degrabă pedepsirea exemplară decît plata capului”)1. 

Începînd cu sec.XVII sînt introduse termenele de prescripţie ca modalitate de evitare a 
pedepsei. Astfel din  anul 1612 “ţăranii fugari” nu mai erau întorşi forţat la vatră dacă expirau 
anumite termene de prescripție ce variau de la un domnitor la altul (6 ani, 15 ani, 7ani etc.)2. 

Potrivit primelor surse de drept scris: “Cartea Românească de învăţătură” şi “Îndreptarea 
legii”, conceptul liberării putea fi realizat prin voinţa judecătorului (“după voia guideţului”) 
(“Certarea (pedeapsa) ce se dă în vacul de-acuma…, naşte după voia giudeţului şi giudeţul cum va 
vrea, aşa-i va certa”). Astfel, judecătorul era obligat să ia în consideraţie apartenenţa la clasa socială 
privelegiată, la minori sau vîstnici ,cunoaşterea temeinică a unui meşteşug “frumos şi scump”,, unele 
dezabilităţi fizice (orbirea, surzenia, afonia) şi psihice (alienaţia mintală a infractorului), starea de 
ebrietate, apartenenţa de sex (comiterea infracţiunii de către o femeie). Şi termenele de prescripţie 
constituiau o cale de evitare a pedepsei, chiar dacă erau prevăzute doar pentru anumite fapte (furt - 5 
ani, rănire - 10 ani)3. 

Spre sfîrşitul perioadei feudale, rolul conceptului liberării este redus din cauza promovării 
ideilor reformatoare ale doctrinei penale clasice. Potrivit ideilor iluministe, persoana infractorului 
ocupă un rol secundar la individualizarea pedepselor, de aceea, toţi infractorii care au procedat în 
acelaşi fel trebuiau să suporte aceeaşi pedeapsă, compoziţiunea (împăcarea părţilor) nemaiputînd 
evita pedeapsa. Drept argument serveşte “Condica criminalicească”, tipărită în 1820-1826 în 
Moldova, ce reprezintă un adevărat cod penal şi de procedură penală, potrivit căreia învoiala 
vinovatului cu victima  era considerată ca o circumstanţă atenuantă în materie de crimă4. 

Deşi accentul se punea pe “îngrozirea pedepsei” recomandînd: “deşi vor fi pedepse mai 
mărunte, însă cu hotărîrea de a nu se ierta, atuncea vor face mai tare lucrare în sufletele tuturor 
decît frica unei pedepse mai aspre cu nădejde de scăpare” (art.181), totuşi erau luate în consideraţie 
şi unele circumstanţe atenuante precum: evitarea efectelor în caz de incendiere, starea de ebrietate în 
caz de omor. Numai termenele de prescripţie nu atrăgeau după sine pedeapsa penală şi erau 
prevăzute pentru unele infracţiuni: omor (30 ani), adulterul soţiei (trei ani), vătămarea cinstei (un 
an)5. 

                                                                                                                                                             
with all accessible systems of jurisprudence ancient and modern, Editura The Central Trust Company, Cincinnati, 
1932, Editura The Lawbook Exchange, New Jersey, United States of America, 2001, Vol. I, p. 72 
1 Molcuţ E., Oancea D. Drept Roman. - Bucureşti: ŞANSA – S.R.L., 1995, p. 317  
2 Istoria dreptului românesc în trei volume. Vol. II, coordonator prof. univ. Dr. docent Ioan Ceterchi, -  Bucureşti: 
Acad. R. S. R., 1983, p. 456 
3 Academia Republicii Socialiste România, Colectivul pentru Vechiul Drept Românesc,Carte românească de 
învățătură, Ediție critică, coord. Andrei Rădulescu, Editura Academie,Republicii Populare Române, București, 1961 
4 Condica criminalicească cu procedura ei din 1820 și 1826, Colecție de legi vechi românești, Seria II, Legi 
românești publicate de Ștefan Gr. Berechet, Tipografia Dreptatea,Chișinău, 1928, pp. VI-VIII; Istoria dreptului 
românesc, Vol. II, Partea I, op. cit., p. 316. 
5 Istoria dreptului românesc în trei volume. Vol. II, coordonator prof. univ. Dr. docent Ioan Ceterchi. - Bucureşti: 
Acad. R. S. R., 1984, p. 317 
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Pe la mijlocul sec. XIX, politica penală probabil este influenţată de ideile doctrine pozitiviste 
care promova stabilirea sancţiunii în raport cu statutul social-periculos al infractorului. Potrivit 
Codului Penal din 1865 al României, cauzele denumite “inconştienţa” (somnul, somnambulismul, 
hiptonsimul, beţia, morfinismul etc.) puteau sau nu să exonereze de răspundere penală, iar vîrsta 
minoră şi cea înaintată, provocarea, mărturisirea despre săvîrşirea infracţiunii, sexul persoanei erau 
considerate drept “scuze” care erau luate în consideraţie drept circumstanţe de atenuare a pedepsei. 
Ulterior începînd cu anul 1937, a intrat în vigoare un alt cod penal care, de asemenea, prevedea drept 
circumstanţe atenuante: minoritatea, surdo-mutismul, tentativa, provocarea, beţia, bătrîneţea1. 

În contextul evenimentelor istorice importante de la începutul sec.XIX, pe teritoriul Basarabiei 
încep să fie aplicate legile Imperiului Rus.  

O deosebită importanţă are primul act de drept penal sistematizat din 1845 (“Ulojenie o 
nacazaniah ugolovnih i ispravitelinih”), 2  potrivit căruia vinovatul era liberat de pedeapsă în 
următoarele cazuri: moartea infractorului, împăcarea părţilor, termenele de prescripţie. În 1864 este 
aprobat Statutul pedepselor (“Ustav o nacazaniah, nalagaemih mirovimi sudiami”) care, de 
asemenea, prevedea în art. 22 cazuri de liberare de pedeapsă penală ca: moartea condamnatului; 
împăcarea părţilor; termenele de prescripţie. 3 

Un alt act important de drept penal a fost adoptat în 1903 (“Ugolovnoe ulojenie”) care, 
comparativ cu primele două, nu conţinea aceeaşi listă de cazuri de liberare de pedeapsă penală, 
păstrîndu-se doar termenele de prescripţie ca temei de liberare de pedeapsă. Este de remarcat că lista 
temeiurilor de liberare de pedeapsă era completată de actul de procedură penală (“Ustav Ugolovnogo 
sudoproizvodstva”): împăcarea părţilor şi plata benevolă a amenzii cu remunerarea. Împăcarea 
părţilor şi plata benevolă a amenzii cu remunerarea ca modalităţi de evitare a pedepsei fuseseră 
pentru prima dată introduse în dreptul penal al Rusiei încă din 1867 prin Legea cu privire la protecţia 
pădurilor particulare. Potrivit acesteia, persoana care a comis o faptă penală într-o pădure particulară 
pentru care se prevedea sancţiunea doar cu amendă, putea fi liberată de urmărire penală, iar cazul 
urma să înceteze dacă vinovatul plătea maximul sumei stabilite de lege. Totodată era obligat să 
plătească o anumită sumă proprietarului pădurii şi să întoarcă bunurile sustrase sau pădurea tăiată ori 
valoarea acesteia. Ulterior această dispoziţie a fost răspîndită şi asupra altor delicte4. 

Rezumînd cele menţionate anterior constatăm că legislaţia penală aplicată pe teritoriul ţării 
noastre a cunoscut conceptul liberării de răspundere penală, în majoritatea cazurilor fiind rezultatul 
măsurilor compensatorii. Deoarece nu se făcea distincţie între răspundere penală şi pedeapsă, se 
poate spune că acest concept apare şi se dezvoltă în cadrul instituţiei care cuprindea totalitatea 
condiţiilor ce nu atrăgeau constrîngerea penală sau o atenuau. Legislaţia penală existentă pe teritoriul 
ţării noastre pînă la mijlocul sec.XX nu făcea distincţie între „răspunderea penală” şi „pedeapsa 
penală” şi, datorită acestui fapt, liberarea de răspundere penală era identificată cu liberarea de 
pedeapsă, acestea dezvoltîndu-se în cadrul aceleiaşi instituţii care cuprindea totalitatea 
circumstanţelor ce atenuau sau înlăturau constrîngerea penală. 

Următoarea perioadă îşi are începutul în a doua jumătate a sec. XX, cînd răspunderea penală a 
început să fie considerată distinctă de pedeapsa penală, iar liberarea de răspundere penală nu a mai 
fost identificată cu liberarea de pedeapsă penală.    

Delimitarea legală dintre noţiunea de liberare de răspundere penală şi cea de pedeapsă se face 
pentru prima dată în 1959 în Bazele legislaţiei penale ale fostei URSS, noţiunea “Liberarea de 
răspundere penală şi pedeapsă” utilizîndu-se se în denumirea şi în conţinutul alin.(1) art.43 . După 

                                                 
1 Odagiu I. Circumstanţele agravante. Teză de doctor. -  Bucureşti, 2005, p. 49  
2 З. Лупашку. История румынского государства и права. Кишинэу, 2003. 
3 Zinaida Lupaşcu Instituţiile politice şi cele juridice din Basarabia 1812-1917,ed.ARC,2004, Chişinău 
4 Glavan B. Liberarea de răspundere penală in reglementarea juridico-penală a Republicii Moldova de pană la 
mijlocul sec.XX // Legea şi viaţa, 2009, nr.4, p.21 
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aceasta, codurile penale ale tuturor republicilor unionale au lărgit limitele acestei instituţii, în special 
Codul Penal al RSSM din 1961 a folosit această noţiune în denumirile şi textele mai multor articole1. 

La momentul adoptării Codului Penal al RSSM, termenul “liberare de răspundere penală” a 
fost folosit în denumirea şi conţinutul alin.(3) şi (4) ale art.10 (liberarea minorilor), art.48 (liberarea 
în legătură cu schimbarea situaţiei); art.49 (liberarea cu transmiterea dosarului judecătoriei 
tovărăşeşti); art.50 (liberarea cu încredinţarea celui vinovat pe chezăşie). Art.46 se referea la 
prescripţia tragerii la răspundere penală şi, deşi legiuitorul nu a folosit direct în text termenul 
“liberare de răspundere penală”, doctrina penală a considerat că este vorba despre o modalitate a 
liberării de răspundere penală2. 

Ulterior, Codul Penal a fost completat cu o nouă modalitate a liberării de răspundere penală - 
liberarea de răspundere penală cu tragerea la răspundere administrativă. Prin Decretul Prezidiului 
Sovietului Suprem al RSSM din 7 aprilie 1977 “Cu privire la introducerea unor modificări şi 
completări în Codul Penal al RSSM”, Codul Penal al RSSM a fost completat cu articolul 481, care 
prevedea condiţiile liberării de răspundere penală cu tragerea la răspundere administrativă. 

Efectuînd o analiză a tuturor modalităţilor de liberare de răspundere penală, constatăm că 
legiuitorul le-a delimitat de modalităţile de liberare de pedeapsă penală prin etapele realizate a 
procesului penal. Astfel, persoana care a comis o infracţiune putea fi liberată de răspundere penală la 
etapa cercetării sau judecării cauzei, iar de pedeapsă penală putea fi liberată doar persoana deja 
condamnată. Reieşind din acest context, putem considera că voinţa legiuitorului era atingerea 
scopului pedepsei penale de prevenţie generală şi special prevăzute în art.20 CP al RSSM, iar, atunci 
cînd aceasta era posibilă fără constrîngerea penală a vinovatului ce a comis infracţiunea, acesta putea 
fi liberat înaintea pronunţării sentinţei de condamnare chiar la etapa intentării urmăririi penale, pe 
parcursul urmăririi penale sau examinării materialelor acumulate în cadrul judecăţii. În legătură cu 
această procedură de liberare, în doctrina penală au apărut opinii care susţineau că dreptul de a libera 
persoana vinovată de săvîrşirea unei infracţiuni atribuit nu doar instanţelor de judecată dar şi altor 
organe, reprezintă o încălcare a principiului prezumţiei de  vinovăţie. 

Acordînd probabil atenţie acestor opinii, legiuitorul, odată cu adoptarea Codului Penal în 
vigoare, a limitat cercul organelor care ar putea aplica liberarea de răspundere penală, atribuind 
această competenţă doar instanţei de judecată.  

Analizînd modalităţile de liberare de răspundere penală, constatăm că acestea prevedeau 
aplicarea unor măsuri extrapenale de reeducare a persoanei liberate (amendă, muncă corecţională la 
locul de muncă cu reţinerea unei sume din salariu, arest în cazul răspunderii administrative, 
оncredinţarea pe chezăşie organizaţiei obşteşti sau colectivului de muncă spre reeducare şi 
corectare etc.) cu unele excepţii (în legătură cu schimbarea situaţiei şi expirarea termenilor de 
prescripţie).  

Este de remarcat şi faptul că modalităţile de liberare de răspundere penală nu aveau un temei 
juridic comun în baza căruia s-ar realiza liberarea persoanei care a comis infracţiunea. Doctrina 
penală însă a reuşit să generalizeze două temeiuri comune:  

1. pericolul social redus al infracţiunii săvîrşite;  
2. lipsa totală sau prezenţa unui pericol social redus al personalităţii vinovatului.  

Toate modalităţile de liberare de răspundere penală cu excepţia liberării cu încredinţarea pe 
chezăşie (art.50 CP al RSSM) erau necondiţionate, cu alte cuvinte la încetarea urmăririi penale, 
persoanei care a comis o infracţiune, nu i se imputau unele restricţii referitore la comportamentul 
ulterior, încălcarea cărora ar duce la anularea liberării. 

                                                 
1 Glavan B. Liberarea de răspundere penală in reglementarea juridică a statelor fostei URSS // Revista Naţională de 
Drept, nr.5-6. – Chişinău 2010. p.95 
2 Borodac A. şi alţii. Drept Penal. Partea Generală. – Chişinău : Editura:Ştiinţa, 1996, p. 290 
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În rezultatul schimbărilor social-politice ce au avut loc după anii 90, legislaţia penală a ţării 
noastre a suportat mai multe modificări printre care a fost exclusă modalitatea de liberare de 
răspundere penală cu transmiterea dosarului judecătoriei tovărăşeşti. 

Potrivit art.49 CP „persoana putea fi liberată de răspundere penală şi pedeapsă penală prin 
transmiterea dosarului spre examinare judecătoriei tovărăşeşti, dacă ea săvîrşise pentru prima oară 
una din faptele prevăzute de Partea specială a Codului Penal- alin.1 al art.101, art.111, alin.1 al 
art.117, art.118, art.214, art.112,alin.1 art.114, art.115, art.131,art. 135,art.143,art.180 art.205.1 

Luîndu-se în consideraţie şi faptul că judecătoriile tovărăşeşti erau formate din persoane 
preponderent fără studii juridice putem concluziona despre nivelul scăzut de competenţă al unui 
astfel de organ decisiv. De asemenea judecătoriile tovărăşeşti nu făceau parte nici din sistemul 
judecătoresc, iar existenţa acestora nu mai corespundea imperativelor timpului, ducînd într-un final la 
desfiinţarea lor. Drept urmare au fost efectuate modificările corespunzătoare în legislaţie şi respectiv 
a fost exclus art.49 din CP.  

În Partea specială a CP al RSSM din 1961 erau prevăzute cazuri speciale de liberare de 
răspundere penală, temeiul lor fiind îndeplinirea de către persoana care comisese o infracţiune a unor 
acţiuni pozitive post criminale stabilite de lege, putînd fi considerate căinţă activă (numai că un astfel 
de termen, spre deosebire de CP al RM din 2002, CP al RSSM nu conţinea). Aceste norme se aplicau 
în următoarele cazuri:  

a) asupra cetăţenilor URSS, recrutaţi de serviciile de spionaj străin pentru înfăptuirea unei 
activităţi duşmănoase împotriva URSS, dacă el nu săvîrşise nici un fel de acţiuni pentru a îndeplini 
sarcina criminală primită şi declarase de bună voie autorităţilor legătura sa cu serviciul de spionaj 
străin (alin.(2) art.61);  

b) asupra persoanelor care au dat mită, dacă mita era extorcată sau dacă persoana se 
autodenunţase, neştiind că organele de cercetare penală, anchetatorul, procurorul erau la curent cu 
infracţiunea săvîrşită de ea (alin.(4) art.188); 

c) asupra persoanelor, care au predat benevol mijloacele narcotice pe care le procuraseră, le 
păstrau, le transportau sau le expediau, de asemenea asupra persoanelor, care se adresau benevol la o 
instituţie medicală pentru a li se acorda  asistenţă medicală în legătură cu consumarea unor substanţe  
narcotice în scopuri nemedicale, dacă ei consumau substanţe narcotice fără prescripţia medicului, 
precum şi pentru procurarea, păstrarea, transportarea şi expedierea ilegală (notă la art.2251, 2255-
2257);  

asupra persoanelor, care au predat de bună voie arma de foc, muniţiile sau substanţele 
explozive, pe care le-au  păstrat fără autorizaţie corespunzătoare (alin.(3) art.227). 2 

Din conţinutul acestor norme, rezultă că legiuitorul a admis liberarea de răspundere penală 
pentru unele categorii de infracţiuni mai grave decît pentru cele prevăzute de modalităţile de liberare 
cuprinse de Partea generală a CP. Acest fapt se explică prin dificultatea descoperirii şi combaterii 
genurilor de infracţiuni la care acestea se refereau. Din acest punct de vedere, prezenţa unor astfel de 
norme în legislaţia penală era justificată şi absolut necesară.  

Odată cu adoptarea noului CP, legiuitorul a lărgit limitele aplicării acestei modalităţi de 
liberare de răspundere penală şi asupra altor genuri de infracţiuni. Această extindere a determinat 
stabilirea unor criterii comune şi introducerea în Partea generală a CP a unei modalităţi noi de 
liberare bazate pe comportamentul pozitiv post criminal al făptuitorului – liberarea de răspundere 
penală în legătură cu căinţa activă.  

                                                 
1 Glavan B., Capaţină I. Evoluţia instituţiei liberării de răspundere penală pe parcursul celei de-a doua jumătate a 

sec.XX // Avocatul poporului, 2009, nr.5-6. p.3 
2 Codul Penal al RSSM  Publicat: 24.04.1961 în Veştile Nr. 010 art Nr:41. 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=314072 
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Cea de a treia etapă începe odată cu adoptarea CP al RM în 2002 şi continuă şi în prezent. Spre 
deosebire de codul penal precedent, modalităţile de liberare de răspundere penală sunt stipulate într-
un capitol separat al Părţii generale a CP (Capitolul VI) “Liberarea de răspundere penală”. Pe lîngă 
unele modalităţi de liberare de răspundere penală care s-au păstrat din etapa precedentă au fost 
incluse şi modalităţi noi, extinzîndu-se numărul total al acestora. S-a extins şi numărul normelor 
privind liberarea de răspundere penală prevăzute în Partea specială a CP al RM şi care pentru prima 
dată au fost cuprinse de o normă prevăzută în Partea generală a CP al RM.1 

Astfel această etapă de dezvoltare a liberării de răspundere penală se caracterizează prin 
tendinţa legiuitorului de a lărgi şi mai mult posibilităţile de aplicare a acestei instituţii, de a-i acorda 
mai multă autonomie, mai multă atenţie şi nu în ultimul rînd de a o aduce în corespundere cu 
imperativele timpului. Specific pentru a treia etapă de dezvoltare a instituţiei liberării de răspundere 
penală este faptul delimitării modalităţilor de liberare de răspundere penală de cele de pedeapsă în 
capitole separate.  
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Summary: Representing the outcome of a lengthy and painstaking approach of humanity in the 

sense of discovery and liberation of the child, this institution presents itself as a set of international 
rules, institutions and procedures that provide protection in the field of child rights by developing 
international standards and special mechanisms of protection and guarantee of these rights.By 
international regulations, the child is recognized as an exclusive subject of international rights and 
protection, he acquires the status of a person, a human being who by the simple fact of birth has 
rights that must be guaranteed and respected. 

Keywords: child rights protection, international legal institutions, pater familias, Christianity. 

În secolul al XX-lea tema copilului şi a copilăriei a devenit o prezenţă constantă în discursurile 
politice, abordările ştiinţifice, culturale, educaţionale etc., la nivel internaţional, regional şi naţional. 

Conştientizarea faptului că copilul este un subiect ce necesită protecţie şi ocrotire specială a 
produs o revoluţie în consfinţirea drepturilor acestuia prin reglementări internaţionale – remediu 
întârziat la abuzurile flagrante şi persistente împotriva copilului. Caracterul vulnerabil al copilului a 
determinat necesitatea instituirii şi reglementării unor măsuri speciale de asistenţă şi protecţie a lui, 
precum şi a unor organe prin intermediul cărora acesta şi-ar putea exercita drepturile fără a fi în 
vreun fel lezat sau prejudiciat. 

Conturarea unor norme internaţionale ce reglementează cooperarea dintre state în domeniul 
protecţiei drepturilor copilului a condiţionat cristalizarea unei instituţii juridice internaţionale 
distincte: protecţia internaţională a drepturilor copilului. 

Reprezentînd rezultatul unui îndelung şi anevoios demers al umanităţii în sensul descoperirii şi 
eliberării copilului, această instituţie se prezintă ca o totalitate de norme, instituţii şi proceduri 
internaţionale ce asigură protecţie în domeniul drepturilor copilului prin elaborarea standardelor 
internaţionale şi a mecanismelor speciale de protecţie şi garantare a acestor drepturi. 

Prin reglementările internaţionale copilul este recunoscut ca subiect exclusiv al drepturilor şi 
protecţiei internaţionale, el dobîndeşte statutul de persoană, de fiinţă umană care prin simplul fapt al 
naşterii beneficiază de drepturi care trebuie garantate şi respectate. 

Reglementarea drepturilor copilului ca instituţie distinctă a drepturilor omului a dus la 
individualizarea copilului în raport cu familia, la recunoaşterea vulnerabilităţii şi nevoilor speciale de 
protecţie şi ocrotire a copilăriei.  

Acest statut al copilului poartă un caracter recent. Acum puţin timp în urmă, locul copilului în 
societate era incert. Cu cît mai mult ne întoarcem în istorie, cu atît va mai scăzut se dovedeşte a fi 
nivelul grijii acordate copilului, cu atît mai mare era probabilitatea ca aceştia să fie ucişi, abandonaţi, 
maltrataţi şi abuzaţi sexual.1 

Astfel, în antichitate, copilul nu avea calitatea de individ. El era lipsit de cuvînt şi depindea 
completamente de adulţi, fiind considerat o continuitate a părinţilor. 

                                                 
1 Mause L. Istoria copilăriei. – London, 1974, p.20-21 
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În speţă, conform Codex Hammurapi, copilul, a cărui mamă este liberă, are calitatea de om 
liber, cel născut dintr-o mamă sclavă şi tată liber capătă calitatea de dezrobit deplin la moartea tatălui 
său, iar cînd este procreat din părinţi sclavi, are calitatea tot de sclav.1 Mai mult, viaţa copilului nu 
reprezenta o valoare. El putea fi abandonat sau izgonit din familie fără nici o formalitate. 

Cu toate acestea, în perioada antică, în Egipt au fost create atît şcoli pentru copii, cît şi primul 
manual şcolar -"kemit-ul", iar în Mesopotamia a fost creat cel mai vechi scris din lume, cu scopul de 
a fi predat copiilor.2 Aceasta semnifică că soarta copiilor preocupa societatea, acest lucru, totuşi, 
neoferindu-ne prea multe informaţii privitor la statutul acestora. 

În Sparta, de la vârsta de 7 ani copilul ieşea de sub protecţia familiei, intrând apoi în complexul 
sistem de educaţie colectivă organizată în stat. Supus unor exerciţii dure şi unei discipline severe 
având ca scop atât creşterea rezistenţei fizice, cât şi a forţei morale, tânărul se pregătea să devină 
soldat. Timpul acordat educaţiei intelectuale era redus şi se limita la cântecul coral, la studierea 
poeţilor naţionali, la desprinderea unei morale civice exigente. 

Grecii, în particular, acordau părinţilor putere deplină asupra copilului. Tatăl deţinea dreptul de 
viaţă şi de moarte asupra copilului, dreptul de a recunoaşte sau nu paternitatea, dreptul de a-l 
dezmoşteni sau de a-l vinde în sclavie. 

Aristotel susţinea că „sufletul copilului nu diferă de cel al animalelor”3, căci acesta nu dispune 
de libertatea de a acţiona. Voinţa sa este completamente subordonată voinţei părinţilor. Filosoful 
indică că autoritate părinţilor este regală, nelimitată. Unica virtute care trebuie să-l îndrume pe tatăl 
nu este un raport de drept sau de protecţie, dar „philia” (afecţiunea, emoţia), afecţiune fiiască care 
face ca tatăl să-şi iubească fiul, o virtute născută din dreptul natural şi nu o obligaţie a tatălui, un fel 
de spirit de familie care uneşte membrii aceleiaşi linii. Astfel, copilul nu deţine drepturi şi, respectiv, 
nu poate fi participant la raporturile juridice. 

Într-un asemenea sistem, este cert că noţiunea de drepturi ale copilului nu doar că nu există, 
dar este şi contrară conceptului de societate şi celui de familie, deoarece statul nu intervine în 
familie,iar în aceasta prevalează autoritatea tatălui. Chiar şi drepturile la ingrijirile de bază 
(alimentaţie, educaţie, asistenţă medicală) nu sunt garantate.4 

În Roma Antică, după ce pater familias îşi exercita dreptul său de recunoaştere a copilului, 
urma, în ziua a opta dacă era fată şi intra noua dacă era băiat, ceremonia acordării numelui; până 
atunci, după cum era băiat sau fată. Ceremonia consta din sacrificii şi rugăciuni de purificare, care se 
încheia cu o masă familială. Toţi copiii născuţi liberi purtau  amulet special, dar pe când al celor 
săraci se făcea din piele, al celor bogaţi era de aur; băieţii îl purtau până când îmbrăcau toga virilis, 
iar fetele până la căsătorie. 

În epoca republicană nou-născutul nu era anunţat la nici o autoritate religioasă sau civilă pentru 
înregistrare. De aceea nici numele care-i era dat nu era ţinut în evidenţă înainte de a îmbrăca toga 
virilis, când era constatat official şi trecut pe listele de cetăţeni. Singura inştiinţare se făcea din partea 
tatălui cu ocazia efectuării recensământului de către censori pentru stabilirea veniturilor, respective a 
impozitelor. În timpul impăratului Marcu Aureliu, au fost introduse primele registre oficiale de 
naşteri, care aveau scopul de a stabili vârsta fiecarei persoane. De atunci tatăl era obligat ca în 
răstimp de 30 de zile de la naştere să anunţe numele şi data naşterii copilului.5 

La romani căsătoria monogamă apare ca o formă de subjugare a femeii de către bărbat. Şeful 
familiei este numit, în scrierile timpului, pater familias, noţiune care evocă ideea de putere. În epoca 
veche această putere era nelimitată: pater familias putea să-i pedepsească, să-i vindă, să-ialunge din 

                                                 
1 Cuşmir L. Protecţia drepturilor mamei şi copilului în condiţiile dezvoltării sociale durabile: Autoreferatul tezei de 
doctor în drept. – Chişinău, 2005, p. 31 
2 Zermatten, J., L’interet superieur de l’enfant : De l’Analyse Litterale a la Portee Philosophique. IDE, 2003, p. 22 
3 Youf D. Penser les droits de l`enfant. – Paris: PUF, 2002. p.10-11 
4 Ţarălungă V. Particularităţile protecţiei drepturilor copilului în dreptul internaţional public. Autoreferatul tezei de 
doctor în drept. – Chişinău, 2009, p. 10 
5 http://www.scritube.com/istorie/familia-in-roma-antica44231143.php 
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casa familială, sa-i abandoneze ca pe nişte lucruri nefolositoare, să-i căsătorească fară a-i intreba şi 
chiar să-i omoare după ce, în prealabil, se consulta cu rudele mai apropiate, al căror aviz, însă, nu era 
pentru el obligatoriu. Pe vremea lui Iustinian situaţia copiilor născuţi din concubinaj se 
imbunătăţeşte, ei dobîndind dreptul la alimente şi la moştenire. 

În acea perioadă, interesul superior al copilului era înţeles ca fiind capacitatea de a-şi conduce 
propria afacere şi de a fi o parte a comunităţii. Din acest considerent, în baza obiceiurilor, Pater 
familias era obligat să dea fiilor săi aşa - numitul peculium, bani pentru a-i ajuta să înceapă să lucreze 
independent. Pe lingă aceasta, cînd fiul unei familii vestite împlinea vîrsta de 16 ani, el trebuia să 
participe la res publica (viaţa publică) şi să înceapă să înveţe politica şi retorica. Prin urmare, în 
dreptul roman găsim originile actualului şi modernului principiu al participării copilului. 

Primele informaţii utile despre statutul copilului le găsim în antichitatea greacă şi romană, iar 
pentru a fi mai expliciţi vom spune că acesta nu exista în calitate de individ. Copilul era considerat a 
fi „om în miniatură”, lipsit de cuvînt care nu putea să se lipsească de ajutorul altora, deoarece 
depindea completamente de adulţi. Dependenţa era de aşa un grad, încît viaţa sa nu constituia un 
lucru sacru, amitindu-ne în acest sens de abandonul copilului permis de dreptul roman. Puterea 
familiei asupra copilului era absolută.1 

Dacă Creştinismul a transformat viziunea păgină a lumii, nu putem afirma că gindirea 
medievală a făcut să evolueze cu mult principiile dreptului familiei. Nici în societatea medievală 
ideea de copilărie nu a existat. Aceasta nu era percepută ca o perioadă distinctă din viaţa omului, în 
care el trebuie să se bucure de toate drepturile şi obligaţiile specifice acestei vîrste, ci ca o trambulină 
către maturitate, ea neavînd o valoare în sine. 

Pe parcursul Evului Mediu, era foarte frecvent abandonul copiilor şi în interesul lor superior se 
considera a fi predarea acestora în îngrijirea Bisericii sau familiilor instărite pentru a le sluji. 
Interesul superior al copilului era legat de mîncare şi adăpost, aflîndu-se în corespondenţă directă cu 
cel care muncea. 

De îndată ce copilul depăşea dependenţa biologică, acesta întra direct în societatea adulţilor. 
Copiii nu puteau fi deosebiţi de adulţi, deoarece erau îmbrăcaţi la fel, se comportau la fel şi erau 
integraţi în acelaşi tip de activităţi sociale. Erau într-adevăr adulţi în miniatură.2 

Cartea lui Philippe Aries L’enfant et la famille sous l’ancien régime (Copilul şi viaţa familială 
în timpul vechiului regim), propune o viziune ingenioasă a conceptului de copilărie, căruia autorul îi 
reproduce istoria, de la începuturile pe care le plasează în secolele XVI-XVII. Aries urmăreste 
reprezentarea copilăriei de-a lungul secolelor şi, analizând opere de artă şi inscripţii funerare, 
sugerează că nici un concept al copilăriei nu era prezent în Evul Mediu, de exemplu, unde copiii nu 
au fost reprezentaţi, până în secolul al XII-lea. Chiar când încep să fie reprezentaţi, copiii sunt 
înfăţişaţi ca mici adulţi. În secolul al XIII-lea, copiii - sau mai degrabă adolescenţii - încep să apară 
în artă sub formă de îngeri. 

În epoca gotică apare copilul înfăţişat gol, încarnând personaje alegorice, cum ar fi sufletul sau 
moartea. În secolul al XIV-lea, copilul Iisus şi Fecioara Maria încep să apară în artă, iar mai târziu, 
până în secolul al XVII-lea, tot alegorică e reprezentarea copilului în pictură, sculptură sau tapiserie, 
ca şi în iconografia laică din secolele al XV-lea-al XVI-lea, unde copilul simbolizează vârstele vieţii 
sau anotimpurile. Doar în secolul al XVI-lea încep să apară scene domestice din viaţa copiilor, care, 
fără să descrie exclusiv viaţa acestora, îi reprezintă la joacă sau în braţele mamelor etc. 

Aries conchide că, în Evul Mediu, copiii participau la viaţa familială fără să beneficieze de un 
statut special faţă de adulţi. Mai târziu, copiii au fost reprezentaţi în artă metaforic, pentru graţia, 
seninătatea şi pitorescul pe care le degajau. Portretul copilului apare în secolul al XV-lea. În rarele 
reprezentări pe care le cunoaşte copilul în Evul Mediu, el nu e înfăţişat ca o persoană reală, ci în mod 
alegoric. Începând cu secolul al XVII-lea, portretele copiilor se înmulţesc. Aries afirmă deci că, 

                                                 
1 L.Cuşmir. Op. cit., p.31 
2 P.Aries. Centruries of chilhood. Harmonds Worth. – Penguin, 1962, p.125-130. 
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înainte de secolul al XVI-lea, copiii nu erau consideraţi copii. Copilul era rar botezat în ţări creştine 
şi era considerat, în epoca medievală şi până în secolul al XVII-lea, ceva amuzant, dar de care nu 
trebuie să te ataşezi prea mult, mortalitatea fiind ridicată. La vârsta de 7 ani, în Evul Mediu au fi fost 
deja consideraţi adulţi. Copiii lipsesc din reprezentările artistice ale Evului Mediu, iar când încep să 
fie pictaţi, ei sunt reprezentaţi ca adulţi de talie minusculă, semănând mai degrabă cu piticii. 
Adolescenţa e o altă vârstă care nu exista în Evul Mediu, căci, de la o vârstă fragedă, copii începeau 
să muncească şi deveneau responsabili. 

Aries se referă în treacăt şi la şcolarizare obligatorie, apărută cu scopul să împiedice crima şi 
alte probleme sociale care rezultau din fenomenul şomajului în ţările industriale, care nu mai reuşeau 
să angajeze tinerii. De unde conceptul de şcoală ca o formă de detenţie. Şcolarizarea băieţilor era 
deja frecventă la sfârşitul secolului al XVI-lea şi începutul secolului al XVII-lea, dar mult mai tardivă 
pentru fete, aparţinând, bineînţeles, claselor sociale privilegiate. Necesitatea educaţiei se leagă, în 
gândirea lui Aries, de apariţia vieţii private, un semn al modernităţii. Educaţia era înţeleasă ca 
necesară copilului pentru a-l pregăti pentru viaţa adultă, de unde „carantina“ şcolii. 

Familia asigura, prin educaţie, o funcţie morală şi spirituală creşterii copilului. Grija acordată 
binelui copilului reprezintă un sentiment nou, exprimat de iconografia secolului al XVII-lea: 
sentimentul familiei. Copilul trebuie pregătit pentru viaţa dură care îl aşteaptă o dată ce iese din 
protectoratul familiei şi şcoala capată rolul de a performa această pregătire neplăcută.1 

Întroducerea şcolii obligatorii (sec.al XVII-lea) să schimbă situaţia cu munca copiilor şi să 
ducă la separarea copilului de adulţi pentru o bună parte de timp (din momentul cînd el merge la 
şcoală, aproximativ la vîrsta de 7 ani, vîrstă la care el se poate lipsi de mamă sau de dădacă). Şcoala 
substituie deci instruirea copilului prin imitaţia adulţilor. Astfel, copiii ce vor frecventa şcoala şi apoi 
colegiul vor constitui o nouă categorie de copii, situată intre copilul care tace şi adolescent. Această 
schimbare este esenţială, deoarece există un corp de elevi pentru care va fi necesar de a găsi un 
loc,un statut, reguli, obligaţii şi ... foarte puţine drepturi. Doar dreptul de a fi instruit ar putea fi dedus 
din principiul şcolii obligatorii, dar se ştie prea bine cîte secole vor trece pentru ca acest drept să fie 
respectat şi aplicat. Se poate afirma că şcolarizarea a provocat în egală măsură o modificare a 
concepţiei familiei privitor la copilul devenit şcolar sau care merge la colegiu.2 
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Summary: There are two parties in the civil process which are called the plaintiff and the 

defendant, who have contradictory interests. The defendant is in a position to defend himself against 
the plaintiff's action. For the purpose of ensuring a fair trial, the law provides the defendant with 
certain means of defense in order to proof his position. In these means of defense, the exception is a 
specific procedural defense that invokes certain violations of the rules of trial the case. In this 
article, we analyze the peculiarities of the procedural exception as a means of defense in the civil 
process, the role, the functions and the efficiency of a defense through this method. 

Key-words: civil process, right to a fair trial, plaintiff, defendant, means of defence, material 
objections, processual exceptions. 

 
Într-un stat de drept, un rol deosebit îi revine justiției, ca un serviciu îndreptat spre restabilirea 

ordinii de drept, de apărare a drepturilor subiective civile din cadrul raporturilor juridice. Justiția 
reprezintă, în materia civilă, activitatea instanțelor judecătorești în scopul examinării echitabile, 
calitative a cauzelor civile și soluționarea litigiilor dintre părți în spiritul legii. Astfel, dacă o 
persoană consideră că ia fost încălcat un drept subiectiv civil sau neglijat un interes legitim, aceasta 
se poate adresa unui tribunal competent cu o acțiune civilă. Cauza se soluționează de instanța 
competentă conform unei proceduri prestabilite de lege și în cadrul procesului civil1. Judecătorului 
revenind obligația de a examina litigiu într-un cadru formal stabilit de lege.  

În acest sens, Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale2 
stipulează în cadrul art. 6 că „orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în 
mod public şi în termen rezonabil, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, 
care va hotărî asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil”. Convenția europeană 
a drepturilor omului, în scopul garantării respectării drepturilor și libertăților fundamentale, arată că 
acest cadru formal de examinare a cauzelor civile trebuie să fie unul echitabil, adică procesul civil 
trebuie să asigure examinarea justă, nepărtinitoare și completă a unui litigiu, cu posibilitățile egale a 
părților de a dovedi poziția sa. Din textul normei menționate reiese că dreptul la un proces echitabil 
acoperă un domeniu foarte larg şi include mai multe elemente: accesul liber la justiţie în materie 
civilă şi penală; examinarea cauzei în mod echitabil, public şi într-un termen rezonabil; examinarea 
cauzei de către un tribunal independent, imparţial şi stabilit prin lege; publicitatea pronunţării 
hotărârilor judecătoreşti; prezumţia nevinovăţiei; dreptul persoanei acuzate de a fi informată despre 
natura acuzaţiei sale, de a beneficia de înlesnirile necesare apărării, de a avea un apărător, de a fi 
asistat de un interpret, dreptul la contradictorialitatea procesului şi egalitatea armelor în cadrul 
acestuia etc3. 

                                                 
1 Leș Ioan. Tratat de drept procesual civil. Vol. 1. București: Universul Juridic, 2014, p. 16 
2 Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Roma, 04.11.1950. Ratificată prin 
Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1298 din 24.07.1990. În: Tratate internaționale la care Republica 
Moldova este parte (1990 – 1998). Ediția oficială. Vol. 1, Chișinău: Moldpres, 1998. 
3 Poalelungi Mihai [et al.]. Convenţia Europeană a drepturilor omului: Comentariu asupra hotărârilor Curţii 
Europene a drepturilor omului versus Republica Moldova: Concluzii şi recomandări. Chișinău: S.n. (ÎS FEP 
„Tipografia Centrală”), 2017, p. 107-108 
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Trebuie să menționăm că, conform jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, 
procesul civil echitabil presupune respectarea, în general, a principiului egalității armelor și dreptului 
la contradictorialitate. De regulă, în cadrul unui proces civil apar două părți cu interese contrare, 
reclamant și pârât, reclamantul fiind acea persoană care reclamă în justiție încălcarea dreptului 
subiectiv civil, iar pârâtul este acea persoană care se prezumă că a încălcat sau neglijat dreptul 
reclamantului, pârâtul fiind în situația de a se apăra împotriva revendicărilor reclamantului. Având în 
vedere dreptul la un proces civil echitabil, părțile se bucură de posibilitatea de a invoca și aduce în 
atenția magistratului anumite fapte ce au legătură cu pricina civilă, de a dezbate în contradictoriu 
temeinicirea celor invocate de către partea potrivnică. Raportând cele expuse la poziția procesuală a 
pârâtului, putem susține că acesta are la îndemână anumite mijloace procesuale care asigură 
exercitarea efectivă a dreptului la apărare, care îi permit realizarea apărării poziției sale față de 
revendicările reclamantului, pentru ca instanța de judecată să poată decide în mod echitabil asupra 
contestărilor privind drepturile și obligațiile cu caracter civil. 

În această ordine de idei, în doctrină s-a menționat1 că grație principiului contradictorialității și 
a „egalității de arme” pârâtul în virtutea disponibilității de care dispune își poate exercita dreptul la 
apărare împotriva acțiunii civile a reclamantului. Apreciem că în cadrul procesului civil, pârâtul 
poate utiliza trei mijloace principale de apărare: formularea obiecțiilor materiale, invocarea 
excepțiilor procesuale și intentarea acțiunii reconvenționale. Din aceste modalitățile de apărare, 
numai excepțiile procesuale privesc referirea la cadrul formal de judecare a cauzei, adică la regulile 
procedurale de examinare și soluționare a acțiunii. 

În doctrina română2, excepția procesuală este definită ca mijlocul procedural prin care, în 
condițiile legii, partea interesată, procurorul (în Republica Moldova acest subiect procedural poate 
apărea în cazurile prevăzute de lege doar în ipostaza de reclamant procedural) sau instanța din oficiu, 
invocă, în cadrul procesului civil și fără a pune în discuție fondul dreptului, neregularități procedurale 
privitoare la compunerea și constituirea instanței, competența acesteia ori la procedura de judecată 
sau lipsuri referitoare la exercițiul dreptului la acțiune ori, dimpotrivă, aplicarea normelor legale 
referitoare la acestea, urmărind, după caz, declinarea competenței, amânarea judecății, refacerea unor 
acte, anularea, respingerea ori perimarea cererii. 

Așadar, pe când obiecțiile material-juridice tind să identifice lipsuri referitoare la raportul 
material juridic, fiind o apărare de drept substanțial, prin intermediul excepțiilor procesuale sunt 
semnalate încălcări de ordin procedural, se arată încălcări privitoare la însăși procesul de judecată, 
deci dezvălui lipsuri ale raportului de drept procesual. În doctrina națională3 s-a constatat că 
excepțiile procesuale se referă la invocarea lipsei dreptului reclamantului la acțiune în sens procesual 
sau la erorile de exercitare a acestuia. Semnalând încălcarea premiselor sau condițiilor de exercitare a 
dreptului la intentarea acțiunii, pârâtul atenționează instanța că procesul a fost pornit greșit și nu 
poate continua. 

Distincția esențială dintre obiecțiile materiale și excepțiile procesuale constă în faptul că 
obiecțiile materiale influențează existența fondului dreptului dedus judecății, iar excepțiile 
procesuale, fără a avea în vedere fondul dreptului, influențează însăși procesul civil, adică 
examinarea fondului dreptului. Ca de exemplu, în cadrul acțiunii civile privind executarea obligației 
de restituire a sumei din contractul de împrumut, pârâtul se apără arătând că plata a fost efectuată în 
termen, anexând și ordinul de plată. În acest caz, apărarea s-a efectuat prin intermediul obiecției 
materiale, dacă instanța admite această obiecție, va pronunța o hotărâre judecătorească de respingere 

                                                 
1 Belei Elena [et al.]. Drept procesual civil: Partea generală. Chișinău: S.n. (Tipografia „Lexon-Prim”), 2016, p. 
264 
2 Ciobanu Viorel Mihai. Tratat teoretic și practic de procedură civilă. Vol. II. București: Editura Național, 1997, p. 
116 
3 Belei Elena [et al.]. op. cit., p. 264-265 
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a pretențiilor reclamantului, deoarece dreptul subiectiv civil al reclamantului nu este încălcat și nu 
este necesară apărarea acestuia.  

Iar dacă, în cadrul aceleiași cauze privind executarea obligației de plată din contractul de 
împrumut, pârâtul invocă necompetența instanței judecătorești, pe motiv că reclamantul a depus 
cererea de chemare în judecată la domiciliul său, iar nu la domiciliul pârâtului. În acest caz vom fi în 
prezența apărării prin intermediul excepției procesuale, astfel că pârâtul indică încălcarea normelor 
procedurale privind competența teritorială a instanțelor judecătorești, în același timp, pârâtul nu se 
referă la fondul dreptului, adică la raportul obligațional dedus judecății. Prin urmare, admiterea 
excepției de necompetență va avea ca efect strămutarea pricinii bazându-se pe prevederile art. 43 
alin. (2) lit. b) din Codul de procedură civilă1. Astfel, conform acestui text de lege, instanța va 
strămuta cauza la o altă instanță dacă pe parcursul judecării, s-a constatat că pricina a fost reţinută 
spre judecare cu încălcarea normelor de competenţă jurisdicţională. Deci, prin această excepție de 
necompetență pârâtul va obține numai întârzierea judecății, urmând ca instanța competentă să se 
pronunțe asupra fondului dreptului. 

Astfel cum bine s-a remarcat, conceptul strict procedural de „excepție” este legat de partea 
formală a judecății. Excepțiile procedurale sunt acele mijloace prin care, de regulă, pârâtul urmărește, 
fără a nega existența dreptului subiectiv, întârzierea judecății sau respingerea acțiunii ca 
inadmisibilă2. După cum am observat, excepția ridică anumite chestiuni ce nu țin de dezbaterea 
fondului, invocă anumite neregularități privind procedura de judecată, lipsuri ale dreptului la acțiune 
sau de exercitare a acestuia. În acest fel, prin intermediul excepției, „terenul” luptei judiciare se mută 
în sfera procedurală3. 

Apărarea procedurală sau pe cale de excepţie nu pune în discuţie temeinicia dreptului subiectiv 
dedus judecăţii, dar nici nu îl recunoaşte, urmărind doar paralizarea acţiunii reclamantului4. Prin 
urmare, principala deosebire dintre apărările de fond și excepțiile procesuale se referă la faptul că 
excepțiile procesuale – chiar atunci când tind la respingerea sau la anularea cererii – nu pun în 
discuție fondul dreptului, în timp ce apărările de fond presupun abordarea acestuia, în fapt și în 
drept5. 

Pe lângă faptul că, de regulă, excepțiile procesuale sunt utilizate ca mijloace de apărare a 
pârâtului, în mod indirect, excepțiile procesuale contribuie și la celeritatea procesului civil. Prin 
intermediul instituției „excepțiilor”, procesul se poate finaliza mult mai repede, întrucât, prin 
admiterea unei excepții invocate, judecătorul pronunță o hotărâre de cele mai multe ori fără a cerceta 
„fondul” litigios, deci fără a mai fi nevoie de prelungirea judecății pentru administrarea 
probatoriului6. 

În consecință, excepția procesuală reprezintă un mijloc de apărare care este utilizat, de regulă, 
de către pârât, este o modalitate tehnică de invocare a unor neregularități procedurale. Scopul 
principal al excepției procesuale este de a opri sau amâna cursul procesului civil fără a permite 
examinarea fondului dreptului dedus judecății, prin invocarea excepțiilor procesuale nu se urmărește 
discutarea temeinicirii fondului dreptului. 

În pofida faptului că apărarea în cadrul procesului civil prin intermediul excepției permite 
soluționarea cauzelor cu celeritate, legislația procesual civilă în vigoare nu reglementează în mod 
expres instituția excepțiilor procesuale. Posibilitatea apărării pe cale de excepție a pârâtului poate fi 

                                                 
1 Codul de procedură civilă al Republicii Moldova Nr. 225 din 30 mai 2003. În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. 130-134/415 din 21.06.2013 
2 Leș Ioan. op. cit., p. 697 
3 Leș Ioan. Tratat de drept procesual civil. București: ALL Beck, 2001, p. 390 
4 Vasile Andreea. Excepțiile procesuale în noul Cod de procedură civilă. București: Hamangiu, 2013, p. 2 
5 Ciobanu V.M., Briciu T.C., Dinu C.C. Drept procesual civil. București: Editura Național, 2013, p. 286 
6 Suciu Alexandru. Excepțiile procesuale în Noul Cod de procedură civilă. București: Universul Juridic, 2016, p. 18 
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dedusă din prevederile Codului de procedură civilă. Așadar, art. 56 alin. (1) arată că participanţii la 
proces sunt în drept, printre altele, să formuleze cereri, să expună argumente şi considerente asupra 
problemelor care apar în dezbaterile judiciare, să înainteze obiecţii împotriva demersurilor, 
argumentelor şi considerentelor celorlalţi participanţi. În plus, conform art. 186 alin. (3) din CPC, în 
referinţă se indică instanţa la care se depune, numele sau denumirea reclamantului şi revendicările 
lui, răspunsul la pretenţiile de fapt ale acţiunii şi probele aduse împotriva fiecărei revendicări, alte 
date importante pentru soluţionarea pricinii, precum şi demersurile pârâtului. 

Deci, observăm că pârâtul se poate apăra în proces prin ridicarea obiecțiilor împotriva acțiunii 
reclamantului. Aceste obiecții, la rândul lor, sunt de două feluri: obiecții material-juridice, care tind 
la combaterea existenței dreptului subiectiv civil al reclamantului, și obiecții procesual-juridice, 
noțiune identică cu excepție procesuală. Prin urmare, pârâtul poate invoca anumite neregularități 
procedurale prin intermediul referinței, adică va putea ridica excepții procesuale.  

Pe de altă parte, Codul de procedură civilă în dispozițiile sale se referă la excepția de lipsă a 
competenței tribunalului arbitral în cadrul art. 476 alin. (4), acest mijloc de apărare în cadrul 
procedurii arbitrale fiind un mijloc procesual de apărare. Așadar, instanța de judecată nu va putea 
refuza recunoașterea și executarea hotărârii arbitrale străine dacă partea, anterior depunerii apărării, 
nu a ridicat excepția de lipsă a competenței tribunalului arbitral pe temei că tribunalul arbitral a fost 
constituit cu încălcarea legii aplicabile. 

Deși legislația în vigoare nu reglementează excepțiile procesuale în cadrul procesului civil, 
unele din excepții pot fi desprinse din interpretarea unor texte de lege. Astfel, excepția de putere de 
lucru judecat este indirect reglementată în cadrul art. 265 lit. b) din CPC. În general, excepția 
autorității de lucru judecat presupune că o acțiune civilă cu același obiect, temeiuri și între același 
părți nu poate forma obiectul unei noi judecăți după ce a fost soluționată irevocabil de către instanța 
judecătorească. Prin urmare, conform art. 265 lit. b) din CPC, instanța va dispune încetarea 
procesului în cazul în care într-un litigiu între aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi pe aceleaşi 
temeiuri s-a emis o hotărâre judecătorească rămasă irevocabilă sau o încheiere de încetare a 
procesului în legătură cu renunţarea reclamantului la acţiune sau cu confirmarea tranzacţiei dintre 
părţi. 

Analogic, art. 267 lit. d) din CPC arată că instanța va scoate cererea de pe rol dacă litigiul 
dintre aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi pe aceleaşi temeiuri se află în curs de judecată la 
aceeaşi instanţă sau la o alta. În doctrină, această modalitate de apărare poartă denumirea de excepție 
de litispendență. Litispendența poate fi definită ca fiind situația procesuală în care două sau mai 
multe instanțe competente (sau chiar aceeași instanță) sunt sesizate cu aceeași cauză civilă1. Astfel, 
pentru promovarea securității raporturilor juridice și evitarea pronunțării hotărârilor contradictorii sau 
greu de conciliat, legea interzice examinarea aceeași cauze civile concomitent de către instanțe 
diferite. 

Excepția de arbitraj este reglementată în cadrul art. 267 lit. e) din CPC, conform acestui text de 
lege instanța judecătorească va scoate cererea de pe rol în ipoteza în care părţile au încheiat un 
contract prin care litigiul urmează a fi soluţionat pe cale arbitrală, iar până la examinarea pricinii în 
fond pârâtul a ridicat obiecţii împotriva soluţionării litigiului în judecată. În acest caz, având în 
vedere convenția de arbitraj, cauza urmează a fi soluționată în procedura de arbitraj conform 
contractului încheiat între părți. Cu privire la invocarea excepției de arbitraj nu suntem de acord cu 
soluția oferită de legislația în vigoare, or, confrom normei citate excepția de arbitraj trebuie să fie 
invocată până la examinarea pricinii în fond, adică până la finisarea dezbaterilor judiciare. Din 
punctul nostru de vedere, această soluție conduce la prelungirea neîntemeiată a procesului, 
considerăm că excepția de arbitraj trebuie să fie invocată în faza pregătirii cauzei pentru dezbateri, în 

                                                 
1 Suciu Alexandru. op. cit., p. 331 
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scopul asigurării celerității procesului civil. De lege ferenda, propunem ca art. 267 lit. e) din CPC să 
fie formulat în felul următor: „părţile au încheiat un contract prin care litigiul urmează a fi soluţionat 
pe cale arbitrală, iar până la finisarea pregătirii cauzei pentru dezbateri pârâtul a ridicat obiecţii 
împotriva soluţionării litigiului în judecată”. 

În urma examinării diferitor feluri de excepții procesuale, reiterăm faptul că excepțiile 
procesuale pun în discuție partea formală a procesului civil, pun în dezbatere unele încălcări a 
normelor procedurale privind desfășurarea judecății. În același timp, excepțiile procesuale nu 
contestă existența dreptului subiectiv și nici nu recunosc existența acestuia. În plus, constatăm că 
legislația în vigoare nu reglementează instituția excepțiilor procesuale și, după cum am propus cu o 
altă ocazie1, pentru asigurarea celerității procesului civil din Republica Moldova este necesar de a 
reglementa în detaliu instituția excepțiilor procesuale în cadrul Codului de procedură civilă: cum ar 
fi, felurile de excepții procesuale, procedura de invocare și soluționare a excepțiilor, efectele 
acceptării unei excepții procesuale etc. 

 
Referințe bibliografice: 

1. Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Roma, 
04.11.1950. Ratificată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1298 din 24.07.1990. În: 
Tratate internaționale la care Republica Moldova este parte (1990 – 1998). Ediția oficială. Vol. 1, 
Chișinău: Moldpres, 1998; 

2. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova Nr. 225 din 30 mai 2003. În: Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr. 130-134/415 din 21.06.2013; 

3. Belei Elena [et al.]. Drept procesual civil: Partea generală. Chișinău: S.n. (Tipografia 
„Lexon-Prim”), 2016; 

4. Ciobanu V.M., Briciu T.C., Dinu C.C. Drept procesual civil. București: Editura Național, 
2013; 

5. Ciobanu Viorel Mihai. Tratat teoretic și practic de procedură civilă. Vol. II. București: 
Editura Național, 1997; 

6. Dumitrașcu Dumitru. Instituția excepțiilor procesuale în procesul civil din Republica 
Moldova. În: Rezumate ale comunicărilor conferinței științifice naționale cu participare 
internațională „Integrare prin cercetare și inovare”, Chișinău: CEP USM, 2017; 

7. Leș Ioan. Tratat de drept procesual civil. București: ALL Beck, 2001; 
8. Leș Ioan. Tratat de drept procesual civil. Vol. 1. București: Universul Juridic, 2014; 
9. Poalelungi Mihai [et al.]. Convenţia Europeană a drepturilor omului: Comentariu asupra 

hotărârilor Curţii Europene a drepturilor omului versus Republica Moldova: Concluzii şi 
recomandări. Chișinău: S.n. (ÎS FEP „Tipografia Centrală”), 2017; 

10. Suciu Alexandru. Excepțiile procesuale în Noul Cod de procedură civilă. București: 
Universul Juridic, 2016; 

11. Vasile Andreea. Excepțiile procesuale în noul Cod de procedură civilă. București: 
Hamangiu, 2013. 

 

 

 

                                                 
1 Dumitrașcu Dumitru. Instituția excepțiilor procesuale în procesul civil din Republica Moldova. În: Rezumate ale 
comunicărilor conferinței științifice naționale cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”, 
Chișinău: CEP USM, 2017, p. 133 



Բ謀

326 

EXIGENȚELE CEDO ÎN CADRUL UNEI ACUZAȚII ÎN MATERIE PENALĂ 

CEDO DEMANDS IN AN ACCUSATION IN CRIMINAL MATTER 
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Summary: The judicial system during the modern period is constantly developing and 
improving. The principles, the rules of international law and also the international treaties that are 
universally recognized have a special role. The European Convention of the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms (CEDO) represents a valuable human rights grant. With the 
ratification of the convention, the CEDO freedoms and rights became a part of the judicial system of 
the Republic of Moldova. Considering that CEDO has created an international, unique system of 
defense of the human rights, during the last decades, the problem of the human rights and 
fundamental freedoms seen by it, has become one of the most addressed ans studied subject at 
national and international level. 

Keywords: penal trial, the accused person, prosecution in criminal matters, criminal 
punishment, rights to a fair trial, the presumption of innocence, reasonable time, state authorities, 
criminal decision. 

La 13 iulie 1995 Republica Moldova a devenit membru cu drepturi depline al Consiliului 
Europei şi prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova din 24 iulie 1997 au fost ratificate 
Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale (în continuare 
C.E.D.O.), încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, şi protocoalele adiţionale nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şi 
11 care au intrat în vigoare pentru Republica Moldova la 12 septembrie 1997 (cu excepţia Protocolul 
nr.6 care intră în vigoare din octombrie 1997, Protocolul 7 - în vigoare din 1 decembrie 1997 şi 
Protocolului nr.11 - în vigoare din 1 noiembrie 1998). Aderând la C.E.D.O., Republica Moldova şi-a 
asumat obligaţia de a garanta protejarea drepturilor şi a libertăţilor proclamate de C.E.D.O. ale 
tuturor persoanelor aflate sub jurisdicţia sa. 

 În conformitate cu art.6 din Convenție,(1) Orice persoană are dreptul la judecarea în mod 
public și într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanță independentă și imparțială, 
instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor și obligațiilor sale cu caracter civil, 
fie asupra temeiniciei oricărei acuzații în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie 
să fie pronunțată în mod public, dar accesul în sala de ședințe poate fi interzis presei și publicului pe 
întreaga durată a procesului sau a unei părți a acestuia în interesul moralității, al ordinii publice ori 
al securității naționale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protecția 
vieții private a părților la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către 
instanță atunci când,în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere 
intereselor justiției .(2) Orice persoană acuzată de o infracțiune este prezumată nevinovată până ce 
vinovăția va fi legal stabilită. (3) Orice acuzat are, în special, dreptul: a) să fie informat, în termenul 
cel mai scurt, într-o limbă pe care o înțelege și în mod amănunțit, asupra naturii și cauzei acuzației 
aduse împotriva sa; b) să dispună de timpul și de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale; c)să se 
apere el însuși sau să fie asistat de un apărător ales de el și, dacă nu dispune de mijloacele necesare 
pentru a plăti un apărător, să poată fi asistat în mod gratuit de un avocat din oficiu, atunci când 
interesele justiției o cer; d)să întrebe sau să solicite audierea martorilor acuzării și să obțină citarea 
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și audierea martorilor apărării în aceleași condiții ca și martorii acuzării; e)să fie asistat în mod 
gratuit de un interpret dacă nu înțelege sau nu vorbește limba folosită la audiere.1 

 În rândul statelor din Consiliul Europei2, practica în privința materiilor calificate ca fiind 
penale variază. Din acest motiv, Curtea a elaborat o procedură pentru a decide, în mod independent, 
asupra acestei probleme. Aceasta implică verificarea următoarelor trei criterii. 

1) Calificarea internă 
Dacă legea națională califică o faptă ca fiind penală, atunci această calificare este definitivă, 

chiar dacă fapta aflată în discuție reprezintă un delict minor. Faptul că o faptă este calificată ca 
nefiind penală (adică civilă sau disciplinară) este relevant, dar nu hotărâtor. Dacă ar fi altfel, un stat 
s-ar putea sustrage obligațiilor ce decurg pentru el din art.6 prin recalificarea unor fapte prevăzute și 
pedepsite de Codul său penal. 

2) Natura faptei incriminate 
Dacă fapta sau comportamentul aflat în discuție nu se atribuie decât unui grup restrâns (de 

exemplu, o profesiune), atunci această faptă sau comportament indică faptul că sancțiunea este mai 
degrabă de natură disciplinară decât penală. 

Dacă, totuși, sancțiunea aplicabilă are un efect general, atunci este probabil ca această faptă să 
fie considerată ca penală în sensul art.6. 

3) Natura și severitatea pedepsei. 
Curtea va acorda cea mai mare importanță severității pedepsei care poate fi aplicată 

reclamantului. În cauza Bendenoun contra Franței, Curtea a considerat că evaziunea fiscală care era 
pedepsită cu sancțiuni financiare mari era considerată un delict "penal", deoarece atrăgea pedepse 
aspre, inclusiv cu închisoarea, pentru neachitare. Din punctul de vedere al pedepsei pe care o impun, 
Curtea a considerat "penale" anumite delicte legate de administrarea actului de justiție și imunitatea 
parlamentară. Totuși, pedeapsa de lipsire de dreptul de a candida în alegeri și de rambursare a 
surplusului cheltuit de un candidat în campania sa electorală peste suma permisivă prin lege n-au fost 
apreciate de către Curte ca fiind suficient de severe pentru a fi considerate "penale". 

Curtea a considerat că punerea sub acuzație reprezintă fie "notificarea oficială" făcută unei 
persoane de către o autoritate competentă asupra învinuirii de a fi săvârșit o faptă penală, fie, ca 
alternativă, faptul că " situația [suspectului] a fost afectată în mod substanțial." 

Momentul în care o persoană este pusă sub acuzație este important, deoarece din acel moment 
începe să curgă termenul rezonabil al unui proces în sensul articolului 6. 

Conform art.6 alin.(3) lit. a) din Convenție, orice acuzat are, în mod special,dreptul  să fie 
informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe care o înțelege și în mod amănunțit ,asupra 
naturii și cauzei acuzației aduse împotriva sa. 

Termenul de informare presupune în fapt aducerea la cunoștința acuzatului a faptelor 
materiale, comiterea cărora i se incriminează, precum și comunicarea calificării juridice date faptelor 
respective de către organele competente în virtutea dreptului penal național.3 

În speța Block c. Ungariei, Curtea a Europeană a reiterat cu privire la dreptul acuzatului de a fi 
informat despre cauza și natura acuzării ce i se a aduce, că prevederile art. 6 § 3 lit.a) garantează nu 
doar dreptul acuzatului de a fi informat asupra cauzei acuzației ce i se aduce, adică faptelor 
condamnabile penal de săvârșirea cărora el este bănuit și asupra cărora se fundamentează 

                                                 
1  Gribincea Vladislav.Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Reglementări de bază și jurisprudența în cazurile 
moldovenești. Chișinău, Arc, 2007,p 15-16. 
2 Luke Clements, Nuala Mole, Alan Simmons: Drepturile europene ale omului:înaintarea unei cauze pe baza 
convenției,Chișinău:Cartier,2005,p.255-256.  
3 Mihai Poalelungi, Igor Dolea, Tatiana Vizdoagă. Manualul judecătorului pentru cauze penale. Chișinău,Tipografia 
centrală,2013 p.36-37. 
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acuzația,dar de asemenea art. 6 § 3 incubă dreptul acuzatului de a fi informat despre calificarea 
juridică a acestor fapte, informație urmând a fi detaliată. 

Scopul prevederilor respective trebuie evaluat în lumina dreptului mai general la un proces 
echitabil garantat de art 6 §1 al Convenției. În materia penală, exigența informației complete și 
detaliate asupra acuzației înaintate împotriva individului și, în consecință, calificarea juridică pe care 
o poate da instanța de judecată faptelor astfel incriminate în virtutea dreptului intern, constituie o 
condiție necesară în vederea asigurării echității întregului proces.  În acest sens, urmează a sublinia 
că art.6 nu presupune oricare cerințe formale privind modul în care acuzatul urmează a fi informat 
despre cauza și natura acuzației ce i se aduce. 

În speța Penev c. Bulgariei, Curtea a reiterat că pretinsele încălcări ale dreptului de a fi 
informat despre cauza și natura acuzării înaintate împotriva individului, trebuie examinate în lumina 
dreptului acuzatului de a-și pregăti apărarea.  

În speța de referință Vaudelle c.Franței, Curtea Europeană a subliniat că sistemul Convenției 
incubă statelor în anumite cazuri obligația de a adopta măsuri pozitive care să garanteze eficient 
drepturile înscrise în art.6, inclusiv și cel de a fi informat despre cauza și natura acuzării ce se aduce 
împotriva persoanei bănuite de comiterea unei infracțiuni.  

În jurisprudența instanței europene,1 s-a arătat, cu referire la dreptul acuzatului de a fi informat, 
că este necesar ca autoritățile judiciare naționale să depună o maximă diligență cu privire la modul în 
care se face notificarea acuzației, întrucât această procedură, de comunicare a infracțiunii care este 
pusă în seama persoanei acuzate, are o semnificație deosebită, constând în declanșarea raporturilor 
juridice oficiale, între cel acuzat, pe de o parte, și organele statului, pe de altă parte (cauza Mattoccia 
vs.Italia).Dreptul de a fi informat cu privire la acuzare implică și încunoștințarea despre încadrarea 
juridică a faptei, ambele aceste modalități de informare fiind în mod necesar detaliate (cauza 
Pelissier ș.a vs.Franța, Cauza Dallos vs.Ungaria). Caracterul detaliat al informării nu este însă de 
aplicare pentru momentul inițial al încunoștiințării făptuitorului despre fapta și încadrarea juridică a 
acestea, întrucât în acel stadiu procesual contururile acuzării pot fi neclare, iar investigațiile 
procesuale în faza de debut. Astfel, elementele de detaliu este necesar a se regăsi în actul de trimitere 
în judecată, act procesual care finalizează o activitate de administrare de probe. 

În jurisprudența instanței de la Strasburg, informarea persoanei despre natura acuzației este 
analizată ca element structural al dreptului la un proces echitabil.(cauza Mattei vs.Franța; cauza 
Drassich vs.Italia), această obligație trebuind a fi îndeplinită imediat. Cu referire la această 
condiționare a organelor judiciare, s-a apreciat că este suficientă informarea exactă a persoanei la 
momentul arestării, chiar dacă procedura preliminară trimiterii în judecată a început mai devreme, 
implicând și o informare generală, nedetaliată a persoanei acuzate. 

De asemenea, dreptul la informare se manifestă și în procedura schimbării încadrării juridice a 
acuzării survenit pe parcursul procedurii judiciare. În această ipoteză organele judiciare au obligația 
de a proceda la informarea celui în cauză despre noile coordonate ale procesului,în caz contrar 
putându-se reține încălcarea echității procesului. 

Conform art.6 alin.(3) lit.a) din Convenție, informarea acuzatului trebuie să fie făcută într-o 
limbă pe care acesta o înțelege , reglementarea fiind indisolubil legată de o altă prevedere, de la lit.e 
), conform căreia acuzatul are dreptul de a fi asistat gratuit de un interpret  dacă nu înțelege sau nu 
vorbește limba folosită la audieri. S-a reținut că informarea făcută în limba oficială a statului, în 
condițiile în care persoana acuzată nu cunoștea aceea limbă și nici nu a fost asistată de interpret, nu 
îndeplinește exigențele Convenției, fiind încălcat dreptul la un proces echitabil.(cauza Brozicek vs. 
Italia). 

                                                 
1 Damaschin Mircea.Dreptul la un proces echitabil în materie penală.București:Universul Juridic,2009.p.253-254 



Բ謀

329 

Potrivit prevederilor Ghidului practic cu privire la condițiile de admisibilitate,1 conceptul de 
"acuzație în materie penală" are o semnificație "autonomă", independentă de clasificările utilizate de 
sistemele juridice naționale ale statelor membre (Adolf împotriva Austriei, pct.30). 

Conceptul de "acuzație" trebuie înțeles în sensul Convenției. Astfel, el poate fi definit ca fiind 
"notificare oficială, emanând de la autoritatea competentă, privind suspiciunea referitoare la 
comiterea unei fapte penale", definiție care depinde, de asemenea, de existența sau absența unor 
"repercusiuni importante asupra situației [suspectului]" (a se vedea, de exemplu, Deweer împotriva 
Belgiei, pct.42 și 46; Eckle împotriva Germaniei, pct.73). 

Astfel,de exemplu, declarațiile făcute de o persoană în timpul unui control rutier au putut avea 
" repercusiuni importante " asupra situației sale, în pofida lipsei unei acuzații oficiale la adresa sa( 
Aleksandr Zaichenko împotriva Rusiei,pct.43). Curtea a statuat, de asemenea, că o persoană reținută 
de poliție și obligată să depună jurământ înainte de a fi audiată în calitate de martori, făcea obiectul 
unei "acuzații în materie penală" și beneficia de dreptul la tăcere. ( Brusco împotriva Franței,pct.46-
50).Curtea consideră că o persoană dobândește calitatea de suspect, ceea ce implică garanțiile 
prevăzute la art.6, atunci când autoritățile au motive plauzibile pentru a suspecta această persoană de 
implicarea în săvârșirea unei fapte penale (ibidem,pct.47; Bandaletov împotriva Ucrainei,pct.56 și 
61, unde reclamantul a făcut declarații în timpul audierilor în calitate de martor și unde poliția nu l-a 
considerat suspect decât începând cu acel moment). 

În ceea ce privește noțiunea autonomă de "penal", Convenția nu se opune orientării către 
"depenalizare" în cadrul statelor contractante. Cu toate acestea, infracțiunile încadrate printre 
infracțiunile"reglementare" în urma depenalizării pot intra sub incidența noțiunii autonome de faptă 
"penală".A lăsa statelor posibilitatea de a exclude aceste infracțiuni ar putea duce la rezultate 
incompatibile cu obiectul și scopul Convenției.( Öztürk împotriva Germaniei,pct.49) 

Punctul de plecare pentru evaluarea aplicabilității aspectului penal al art.6 din Convenție se 
bazează pe criteriile prezentate de hotărârea Enghel și alții împotriva Țărilor de Jos(pct.82-83): (1) 
încadrarea în dreptul intern; (2) natura infracțiunii;(3) gravitatea pedepsei pe care persoana în cauză 
riscă să o primească. 

Primul criteriu are o pondere relativă și servește doar ca punct de plecare. Ceea ce este decisiv 
este dacă dreptul intern încadrează sau nu o faptă penală ca infracțiune: În lipsa unei astfel de 
încadrări, Curtea va lua în considerare ceea ce se află dincolo de clasificarea națională, examinând 
realitatea substanțială a procedurii respective. 

Pentru examinarea celui de-al doilea criteriu, care este considerat ca fiind mai important 
[Jussila împotriva Finlandei (MC),pct.38], următorii factori pot fi luați în considerare: 

- dacă norma juridică în cauză se adresează exclusiv unui grup specific sau are un caracter 
obligatoriu general (Bendenoun împotriva Franței, pct. 47); 

- dacă norma juridică are o funcție represivă sau disuasivă (ibidem;Öztürk împotriva 
Germaniei,pct.53); 

- dacă procedura este inițiată de o autoritate publică cu atribuții legale de executare [Benham 
împotriva Regatului Unit (MC),pct.56]; 

- dacă o condamnare depinde de constatarea vinovăției (ibidem); 
- în ce manieră au fost clasificate proceduri comparabile în alte membre  ale consiliului 

Europei [Öztürk împotriva Germaniei,pct.53]. 
Al treilea criteriu este stabilit prin referire la pedeapsa maximală posibilă, prevăzută de 

legislația  aplicabilă (Campbell și Fell împotriva Regatului Unit,pct.72;Demicoli împotriva 
Maltei,pct.34). 

                                                 
1 https://www,echr.coe.int.Documents. Ghid practic cu privire la condițiile de admisibilitate, Consiliul Europei, 
Curtea Europeană a drepturilor Omului,2014,p.63-65.(văzut la 22.04.2017) 
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Criteriile al doilea și al treilea, prevăzute în hotărârea  Enghel și alții împotriva Țărilor de 
Jos,sunt alternative și nu neapărat cumulative: pentru ca art.6 să fie considerat aplicabil, este 
suficient ca infracțiunea respectivă să fie considerată, prin natura sa,"penală", din punctul de vedere 
al Convenției, sau ca, prin săvârșirea unei infracțiuni, o persoană să fie pasibilă de o sancțiune care, 
prin natura sa și prin gradul său de gravitate, aparține, în general, sferei "penale" ( Lutz împotriva 
Germaniei, pct.55; Öztürk împotriva Germaniei,pct.54). Faptul că o infracțiune nu este pedepsită cu 
închisoarea nu este decisiv în sine, căci lipsa relativă de gravitate a pedepsei nu poate anula 
caracterul penal intrinsec al infracțiunii (ibidem;Nicoleta Gheorghe împotriva României,pct.26). 

Cu toate acestea, o abordare cumulativă poate să fie adoptată atunci când o analiză distinctă a 
fiecărui criteriu nu permite să se ajungă la o concluzie clară cu privire la existența unei acuzații în 
materie penală( Bendenoun împotriva Franței,pct.47). 

Utilizând expresiile "acuzație în materie penală " și "acuzat de o infracțiune", cele trei aliniate 
ale art.6 se referă la situații identice. Prin urmare, criteriul privind aplicabilitatea art.6 sub aspect 
penal este același pentru cele trei aliniate. De exemplu, pentru a aprecia un capăt de cerere întemeiat 
pe art.6 §2 în contextul unei proceduri judiciare, este necesar, înainte de toate, să se stabilească dacă 
procedura de litigiu privește temeinicia unei acuzații în materie penală în sensul jurisprudenței 
Curții[ Allen împotriva Regatului Unit (MC),pct.95]. 

În ceea ce privește faza prealabilă procesului (ancheta, instrumentarea cazului), Curtea 
consideră procedurile penale ca un întreg.1 În consecință, anumite condiții impuse de art.6, precum 
termenul rezonabil sau dreptul la apărare, pot fi, de asemenea, relevante la acest stadiu a procedurii, 
în măsura în care echitatea  procesului poate fi grav încălcată prin nerespectarea inițială a acestor 
condiții impuse ( Imbrioscia împotriva Elveției,pct.36).De exemplu, art.6 § 1 cere, ca regula 
generală, accesul la un avocat să fie acordat de la primul interogatoriu al unui suspect de către poliție, 
cu excepția cazului în care, având în vedere împrejurările specifice ale cauzei, există motive 
imperioase  pentru a restrânge acest drept (Salduz împotriva Turciei,pct.55; a se vedea și Dayanan 
împotriva Turciei,pct.31-32). 

Dacă judecătorul de instrucție nu trebuie să se pronunțe cu privire la temeinicia unei "acuzații 
în materia penală", actele pe cale le îndeplinește au o influență directă asupra desfășurării și echității 
procedurii ulterioare, inclusiv asupra procesului propriu-zis. Prin urmare, art.6§1 poate fi considerat 
aplicabil cercetării judecătorești desfășurate de un judecător de instrucție, chiar dacă e posibil ca 
anumite garanții procedurale prevăzute de art.6§1 să nu se aplice (Vera Fernandez-Huidobro 
împotriva Spaniei,pct.108-114, cu privire la aplicabilitatea cerinței de imparțialitate unui judecător de 
instrucție). 

Art. 6§1 se aplică pe tot parcursul procedurii în vederea stabilirii temeiniciei oricărei 
"acuzații în materie penală", inclusiv în faza de individualizare a pedepsei(de exemplu, procedurile 
de confiscare care permit instanțelor naționale să stabilească cuantumul la care trebuia fixată decizia 
de confiscare, în cauza Phillips împotriva Regatului Unit,pct.39). Art.6 este aplicabil sub aspect 
penal și în cazul unui proces în urma căruia se dispune demolarea unei case construite fără 
autorizație, măsura putând fi considerată o "sancțiune" (Hamer împotriva Belgiei,pct.60).Totuși, 
acesta nu se aplică unei proceduri care are ca obiect modificarea condamnării inițiale cu noul Cod 
penal mai favorabil.(Nourmagomedov împotriva Rusiei,pct.50) 

Procedurile privind executarea pedepselor, precum procedura solicitării amnistiei 
[Montcornet de Caumont împotriva Franței (dec.)],procedura de liberare condiționată [Aldrian 
împotriva Austriei(dec.); a se vedea și Macedo da Costa înmpotriva Luxemburgului (dec)], 

                                                 
1 https://www,echr.coe.int.Documents.Ghid practic cu privire la condițiile de admisibilitate, Consiliul Europei, 
Curtea Europeană a drepturilor Omului,2014,p.67-69.(văzut la 22.04.2017. 
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procedurile de transfer în temeiul Convenției privind transferul persoanelor condamnate (Szabo 
împotriva Suediei(dec.); dar a se vedea, a contrario,Buijen împotriva Germaniei,pct.40-45, având în 
vedere circumstanțele specifice ale cauzei) sau procedura de exequatur privind o decizie de 
confiscare pronunțată de o instanță străină[ Saccoccia împotriva Austriei (dec.)] nu intră sub 
incidența sferei penale de aplicare a art.6. 

În principiu, măsurile de confiscare care aduc atingere drepturilor de proprietate ale unui terți, 
în absența oricărei amenințări de inițiere a unor proceduri penale îndreptate împotriva acestora din 
urmă, nu sunt echivalente cu "stabilirea temeiniciei unei acuzații în materia penală" (sechestrarea 
unui avion, Air Canada împotriva Regatului Unit,pct.54; confiscarea unor monezi de aur, AGOSI 
împotriva Regatului Unit, pct.65-66).În schimb,astfel de măsuri intră în sfera aspectului civil al art.6( 
Silickiene împotriva Lituaniei,pct.45-46). 

Garanțiile art.6 se aplică, în principiu, recursului în casație [Meftah și alții împotriva 
Franței(MC),pct.40] și procedurilor constituționale [Gast și Popp împotriva Germaniei,pct.65-66; 
Caldas Ramirez de Arrellano împotriva Spaniei(dec)] atunci când aceste instanțe reprezintă o etapă 
ulterioară a procedurii penale corespunzătoare și când rezultatele lor pot fi decisive pentru persoanele 
condamnate. 

Art.6 nu se aplică unei proceduri care vizează redeschiderea unei proceduri, deoarece 
persoana care cere o astfel de redeschidere, odată ce condamnarea sa dobândește autoritatea de lucru 
judecat, nu este "acuzată de o infracțiune" în sensul respectivului articol [Fischer împotriva Austriei 
(dec)].Doar noile proceduri, după autorizarea redeschiderii procedurii,pot fi considerate ca vizând 
stabilirea temeiniciei unei acuzații în materie penală( Löffer împotriva Austriei,pct.18-19). În același 
sens, art.6 nu se aplică unei cereri de redeschidere a procedurii penale, ca urmare a constatării unei 
încălcări  de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului[ Öcalan împotriva Turciei (dec)].Cu toate 
acestea, procedurile de revizuire care duc la o modificare a unei decizii pronunțate în ultimă instanță 
intră sub incidența aspectului penal al art.6 ( Vaniane împotriva Rusiei,pct.58). 

Art.6§2 din Convenție (prezumția de nevinovăție), se poate aplica unei acțiuni intentate după 
încheierea unei proceduri penale. În cazul în care a existat o acuzație penală, iar procedura penală s-a 
soluționat prin achitare, persoana care a făcut obiectul acestei urmăriri este considerată nevinovată în 
fața legii și trebuie tratată ca atare. Prin urmare, prezumția de nevinovăție persistă după încheierea 
procedurii penale, ceea ce permite respectarea nevinovăției părții interesate în raport cu orice 
acuzație al cărei temei nu a fost dovedit [ Allen împotriva Regatului Unit (MC), pct.103]. 

Cu toate acestea pentru a stabili dacă art.6§2 este aplicabil procedurii ulterioare, reclamantul  
trebuie să demonstreze existența unei legături între procedura penală încheiată și acțiunea 
ulterioară[ibidem,pct.104]. O astfel de legătură poate fi prezentă de exemplu, atunci când acțiunea 
ulterioară necesită examinarea rezultatului procedurii penale,și mai ales, atunci când obligă instanța 
în cauză să analizeze sentința penală, să examineze sau să evalueze elementele probatorii depuse la 
dosarul penal, să formuleze aprecieri cu privire la participarea reclamantului la un eveniment sau la 
un ansamblu de evenimente care au dus la acuzare sau să formuleze comentarii cu privire la indicații 
care continuă să indice o eventuală vinovăție a persoanei în cauză (ibidem). Conform acestei 
abordări, Curtea a stabilit că art.6§2 era aplicabil unei acțiuni în despăgubire pentru eroare 
judiciară.[ibidem,pct.106-108.] 

Dreptul la un proces echitabil1, așa cum a fost reglementat în Convenția europeană a 
drepturilor omului și în jurisprudența CEDO, include, în primul rând, o serie de cerințe referitoare la 
funcția de judecată, cum ar fi, de pildă, caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească instanța de 
                                                 
1 Ghigheci Costel Cristinel. Principiile procesului penal în Noul Cod de procedură penală.București.Universul 
juridic,2014,p.65 
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judecată, caracterul public al procedurii de judecată, caracterul public al procedurii de judecată, cu 
excepțiile de la această, durata rezonabilă în care trebuie să se desfășoare judecata. După aceea, 
principiul face referire la "acuzație în materie penală", dar și la drepturile speciale ale acuzatului, 
reglementate în art.6 pct.3 din Convenția europeană a drepturilor omului. Astfel,se poate face o 
conexiune între caracterul echitabil al procesului penal și principiul separării funcțiilor procesuale, 
având în vedere că acesta din urmă este inclus în primul.   
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Reorganizarea este un procedeu juridic de modificare structurală și de transmitere a drepturilor 
și obligațiilor prin succesiune de la o persoană juridică la alta sau la altele, potrivit căreia succesorul 
continuă raporturile juridice in locul predecesorului său în măsura prevederilor contractuale și/sau 
legale. 
         Conform art.85 Cod civil, transformarea societății comerciale este o operațiune prin care 
societatea , pe parcursul existenței, trce de la o formă juridical la alta sau își schimbă natura sa 
juridică inițială. Așadar, o societate înregistrată își continua existența, însă sub o altă formă ,ca de 
exemplu ,poate să se transforme din SRL în SA sau își schimbă natura juridical,cum ar fi , din 
întreprindere de drept public în întreprindere de drept privat. 

Dispozițiile legale din Codul civil cu privire la reorganizare stabilesc și norme de procedură 
care asigură o sincronizare a operațiunilor effectuate și înregistrările pe care le efectuează organul de 
stat în așa fel ăncît să se asigure o transmisiune corectă și unitară a drepturilor și obligațiilor, după 
cum se menționează în art. 69 (1) a Codului civil1. 
          Hotărîrea pentru ca societatea comercială să se reorganizeze sau să participle la un process de 
reorganizare, poate s-o ia numai organul supreme de conducere a SC. Dacă în procesul de 
reorganizare sunt implicate mai multe personae juridice.  hotărîrea cu privire la reorganizare trebuie 
să fie adoptată de organelle competente ale fiecărei personae juridice,cu respectarea tuturor cerințelor 
stabiloite pentru forma persoanei juridice și ale actului constitutive. 
          Reorganizarea societății comerciale efectuată la timp, permite optimizarea activității societății 
comerciale în cauză, cât și soluționarea problemelor de ordin financiar și/sau corporativ, atragerea 
investițiilor și ca rezultat îmbunătățirea indicilor economici. Aceștea la rândul lor, au un impact 
pozitiv și pentru stat, deoarece creșterea volumului activității societăților comerciale duce la creșterea 
volumului impozitelor achitate de către agenții economici în bugetul statului.   
          Orice societate comercială reprezintă organizația comercială, ce poate să activeze înt-o 
anumită formă organizatorico-juridică conform legislației și are un capital social, care se constituie în 
baza participațiunilor fondatorilor (membrilor) săi. Patrimoniul societății comerciale este format din 
participațiunile fondatorilor împreună cu patrimoniul dobândit din activitatea acesteia. Deosebim 
patru forme de organizare a societăților comerciale, și anume 
         - societatea în nume colectiv;  
         - societatea în comandită;  
         - societatea cu răspundere limitată;  
         - societatea pe acțiuni. 
         Oricare societate comercială, indiferent de forma sa organizatorico-juridică, poate fi supusă 
reorganizării prin fuziune, dezmembrare sau transformare, în concordanță cu legislația civilă în 
vigoare. În acest caz se iau în considerație un șir de caracteristici, cum ar fi: numărul fondatorilor 
(membrilor) societății comerciale, tipul de activitate, cât și alte criterii legale.  
         Deoarece transformarea societăților comerciale include un complex întreg de măsuri care stau 
la baza  procedeului tehnico-juridic de schimbare a formei de organizare a unei societăți comerciale, 
ca condiții pentru transformarea societăților sunt:  
         - modificarea actului constitutiv al unei societăți comerciale care există, ceea ce în principiu nu 
duce în mod direct la nașterea unei societăți comerciale noi; 
         - îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru forma de societate în care se va transforma 
societatea existentă. Spre deosebire de reorganizarea societății prin fuziune și dezmembrare, 

                                                 
1 Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002. Monitorul Oficial al R.Moldova N 82-86/661 din 
22.06.2002, (art.70 (3). http://lex.justice.md/md/325085/ (vizitat la data 12.04.2018), art. 69. 
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transformarea nu este detaliat reglementată în Codul civil al RM, dar considerăm că transformarea 
cuprinde următoarele etape1: 
            - luarea hotărârii privind transformarea; 
            - informarea creditorilor; 
            - inventarierea;             
            - înregistrarea transformării. 

Hotărârea privind reorganizarea societății comerciale prin transformare urmează să fie luată de 
către adunarea generală a societății care urmează a fi supusă transformării. Considerăm că ea se 
acceptă cu 2/3 din numărul total de voturi, dacă actul de constituire nu prevede un număr mai mare. 
La acestă etapă se determină modalitatea și condițiile de reorganizare a societății prin transformare și 
anume: se stabilește ordinea de schimbare a cotelor de participațiune a fondatorilor; se con firmă 
statutul societății care urmează să fie reorganizată; se confirmă actul de predare-primire. 

Mai apoi se notifică Organul Înregistrării de Stat privind intenția de transformare. Conform 
prevederilor art. 72 Cod civ. RM, în termen de 15 zile de la adoptarea hotărârii de reorganizare, 
organul executiv al societății comerciale (persoanei juridice) participante la reorganizare este obligat, 
să informeze în scris toți creditorii cunoscuți și să publice în Monitorul Oficial al RM un aviz privnd 
reorganizarea prin transformare, în două ediții consecutive ale Monitorului Ofical.  

Înregistrarea transformării societății comerciale, se efectuează conform condițiilor generale, 
după finalizarea procedurii de reorganizare. Reorganizarea prin transformare se consideră încheiată 
din momentul înregistrării de stst a societății comerciale  transformate. Actele de constituire ale 
societății comerciale transformate, vor conține dispoziții cu privire la preluarea în baza actului de 
predare, a tuturor drepturilor și obligațiilor patrimoniale ale societății comerciale reorganizate prin 
transformare. Persoana juridică reorganizată prin transformare își păstrează numărul de identitate de 
stat.  

În rezultatul transformării societății comerciale are loc schimbarea formei organizatorico-
juridice, care duce la încetarea activității societății comerciale reorganizate și fondarea unei noi 
societăți, către care însă se transmite în conformitate cu actul de predare și a transmisiunii universale, 
întreg patrimoniul societății comerciale reorganizate, împreună cu drepturile și obligațiile 
patrimoniale. Cauzele și circumstanțele care se află la baza reorganizării societăților comerciale prin 
transformare pot fi diferite. Inițiativa de transformare a societății comerciale poate fi atât voluntară 
cât și silită în condițiile prevăzute și dictate de lege, ca de exemplu: 

- conform art. 121 (al.2), Cod civil RM, la societatea în nume colectiv, numărul asociaților nu 
poate fi mai mic de 2 membri asociați, dar și nici mai mare de 20 de persoane. Așa deci, dacă 
numărul persoanelor urmează să se mărească, atunci membrii asociați ai acesteia vor fi obligați de a 
reorganiza prin transformare societatea în nume colectiv în societate pe acțiuni, societate cu 
răspundere limitată, sau chiar în cooperativă. 

- privatizarea întreprinderilor de stat și a celor municipale, are ca consecință transformarea 
acestora din persoane juridice de drept public  în persoane juridice de drept privat, adică în societăți 
comerciale, conform prvederilor legale pe care le întrunesc.  

Procesul de formare și stabilire a legislației juridico-civile în Federația Rusă, cât și înlocuirea 
unor acte normative care erau funcționale la începutul etapei de producere a reformelor economice, 
au creat premise și s-a simțit necesitatea de efectuare a unor schimbări organizatorico-legale privind 
persoanele juridice fondate anterior pentru a corespunde legislației în vigoare. Acest proces a avut 
loc prin intermediul reorganizării prin transformare. Conform art.6 (alin.5), al Legii Federale Nr. 52, 

                                                 
1 Drept comercial al afacerilor, I. Editura fundației „România de mâine”, București, 1998, pag. 197. 
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din Federația Rusă 1. Aici se vorbește despre necesitatea de fi supuse transformării întreprinderile 
individuale (de familie) particulare, întreprinderile fondate de către societățile și întovărășirile 
gospodărești, de către organizațiile colective și religioase, de către fondurile de binefacere 
(filantropie), cât și altele care nu fac parte din proprietatea de stat sau municipală, dar au fost fondate 
în baza conducerii totale a afacerii, urmează a fi supuse transformării până la 1 iulie 1999, în 
gospodărie tovărășească, societate, cooperativă sau lichidată.   

Orice societate comercială poate să-și schimbe forma de organizare la dorința fondatorilor, 
asociaților, în condițiile prevăzute de lege. Reorganizarea prin transformare a societăților comerciale, 
este un procedeu destul de complicat și nu o simplă scimbare a de numiriik de firmă. De ce spunem 
aceasta, deoarece anterior s-a menționat că în urma procedurii de reorganizare prin transformare, 
societatea comercială nu face careva modificări în cadrul capitalului social, drepturilor și obligațiilor 
patrimoniale, relațiilor cu creditorii și debitorii săi. Însă de fiecare dată, trebuie să se ia în calcul 
calitățile legale ale societății comerciale în care dorește să se transforme societatea comercială care se 
supune reorganizării prin transformare. De exemplu, dacă o societate cu răspundere limitată ar dori 
să se transforme într-o societate pe acțiuni, atunci valoarea capitalului social al acesteia urmează sî 
fie nu mai mic de 20.000 lei.  

Transformarea societății comerciale trebuie să aibă la bază un interes serios și legitim. am mai 
menționat faptul, că atât societatea în nume colectiv, cât și societatea în comandită, pot avea un 
număr de asociați (membri), de la două la douăzeci de persoane. Deci, dacă numărul membrilor va 
crește peste douăzeci sau va rămânea doar unul singur, acestea urmează să se tranforme în societate 
cu răspundere limitată sau în societate pe acțiuni. Deoarece atât societatea cu răspundere limitată, cât 
și societatea pe acțiuni pot fi fondate de către o singură persoană, iar numărul maxim de membri ai 
societății cu răspundere limitată poate fi de până la cincizeci inclusiv, iar la societatea pe acțiuni, 
numărul maxim de membri este nelimitat. 

Astfel observăm, că legislația prevede atât un anumit număr de asociați pentru o anumită formă 
de organizare, cât și o anumită valoare a capitaluiui social. Reducerea capitalului social al unei 
societăți cu răspundere limitată sau al unei societăți pe acțiuni, ar putea impune asociaților 
transformarea într-o societate în nume colectiv sau într-o cooperatică de producție. Societatea în 
comandită care rămâne numai în comanditari, se poate transforma în societate în nume colectiv, iar 
cea care rămâne numai cu comanditați se poate transforma în societate cu răspundere limitată2.   

În practică se întâlnesc atât cazuri de majorare a capitalului social, cât și de primire în rândurile 
asociaților a investitorilor străini. În așa cazuri, în actele constitutive se efecuiează modificările de 
rigoare, schimbându-se chiar și denumirea de firmă, considerându-se că a avut loc reorganizarea prin 
transformare a unui agent economic național într-o întrepridere cu capital străin.   

O persoană juridică înregistrată poate să-și continue existența sub o altă formă, cu condiția că o 
asemenea hotărâre se adoptă de organul principal cu majoritatea indicată de lege și îndeplinește toate 
condițiile legale, prevăzute pentru forma de organizare juridică în care se transformă. Deci, în 
rezultatul operațiunilor de transformare nu are loc trecerea drepturilor și obligațiilor de la o persoană 
la alta, adică de la o societate comercială la altă societate comercială, deoarece societatea comercială 
reorganizată prin transformare nu dispare ca subiec al dreptului civil, ci continuăactivitatea și 
existența sa însă într-o altă formă de organizare, adică îmbrăcată fiind într-o altă haină juridică. 

Chiar dacă în Registrul de Stat se fac îscrieri de radiere a societății comerciale care activa într-
o formă de organizare și de înregistrare  a acesteia după transformare sub o altă formă, în opinia 

                                                 
1 Федеральный закон от 30.11.1994, N 52-ФЗ „О введении в действиие части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации”. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_5143/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/(vizitat la data  20.04.18). 
 
2 Mărgineanu G., Mărgineanu I. „Dreptul afacerilor”, Editura „Elena V.I.” Chișinău 2014. 
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noastră procedura în cauză poate că trebuie calificată doar ca o înregistrare și nu ca o dizolvare a unei 
societăți comerciale și înființarea altei societăți comerciale noi. Deoarece atunci când societatea 
comercială transformată, continuă activitatea sa cu aceleași drepturi și obligații patrimoniale pe care 
le avea până la transformare, atunci în aceste cazuri, poate că nu ar fi necesar nici actul de 
transmitere, fiindcă transformarea dată nu influiențează componența membrilor persoanei juridice, ba 
chiar mai mult, până și administratorul poate să rămână același. Dat totodată trebuie de acționat 
foarte prudent în cazurile când în rezultatul transformării pot suferi schimbări drepturile și obligațiile 
membrilor sau după caz a asociaților persoanei juridice. 

În practica de aplicare a normelor legale, adeseori s-a întâlnit reorganizarea prin transformare a 
întrepriderilor de stat și a îtreprinderilor de arendă în societăți cu răspundere limitată sau societăți pe 
acțiuni. În procesul de privatizare a patrimoniului de stat, au fost transformate un șir întreg de 
întreprideri de stat, ceea ce are loc încă și până ăn prezent. În acest sens, Guvernul prin Hotărârea nr. 
500 din 10.09.1991, a aprobat Regulamentul  cu privire la societățile comerciale, care conținea 
reorganizarea în societăți comerciale a întreprinderilor supuse privatizării prin transformarea 
acestora. Potrivit prevederilor acestui Regulament, statul reprezentat de organul său Departamentul 
Privatizării, apare ca fondator și acționar unic al societății comerciale constituite în urma 
reorganizarii prin transformare a întreprinderilor.   

Transformarea ca operțiune juridică, în unele cazuri prezintă pericol pentru creditori. Aceasta 
se referă la societățile în nume colectiv și societățile în comandită, în cazul în care acestea se 
transformă în societăți comerciale în care asociații duc o răspundere limitată. În asemenea cazuri, 
pentru a nu admite reorganizarea abuzivă și limitarea în drept a obligațiunilor, legiuitorul la articolul 
135 Cod civil, a stabilit că asociații societății în nume colectiv și comanditații, răspund solidar și 
nelimitat, chiar și după transformarea societății, dar doar pentru obligațiile care au luat naștere până 
la reorganizare1. Asociații răspund în limita termenului general de prescripție, adică în termende trei 
ani de la data ajungerii obligației la scadență. Mai mult ca atât, această obligație se păstrează față de 
asociați, chiar și în cazul când după reorganizare asociatul înstrăinează partea socială care îi aparține. 

Atunci când are loc transformarea unei societăți pe acțiuni în altă formă de societate 
comercială sau în cooperativă, conform art. 96 al Legii nr. 1134/19972, mărimea cotei fiecărui asociat 
sau membru, în capitalul propriu al societății comerciale care se constituie, nu poate fi mai mică față 
de valoarea nominală totală a acțiunilor deținute de aceasta până la reorganizare. 

Considerăm posibilă transformarea unei societăți comerciale într-o organizație necomercială, 
dar cu condiția că votează pentru aceasta toți asociații, Aceasta ar însemna că o asemenea 
transformare nu poate fi efectuată cu majoritatea de voturi, deoarece potrivit art. 55 ali. (3)3, asociații 
societăților comerciale au drepturi patrimoniale asupra averii acesteia, iar membrii organizației 
necomerciale nu asemenea drepturi. deci în consecința acestei transformări, persoanele care n-au 
participat la adunare dsau au votat împotriva reorganizării prin transformare, ar putea fi lipsiți de 
drepturile sale patrimoniale contrar voințeo lor, iar acest fapt este în contradicție cu prevederile art. 
46 al Constituției Republicii Moldova4. 

Nu este posibilă transformarea organizațiilor necomercială în societăți comerciale. Această 
afirmație este fundamentată prin prisma aceluiași art. 55 alin. (3)5, care prevede că dacă asociatul sau 

                                                 
1 Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002. Monitorul Oficial al R.Moldova N 82-86/661 din 
22.06.2002, art.35./http://lex.justice.md/md/325085/ (vizitat la data 28.03.2018). 
2 Legea Republicii Moldova, privind societățile pe acțiuni, Nr.1134-XIII din 02.04.1997, Monitorul Oficial nr. 38-
39 din 12.06.1997/(vizitat la data 28.03.2018). 
3 Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002. Monitorul Oficial al R.Moldova N 82-86/661 din 
22.06.2002, art. 55. http://lex.justice.md/md/325085/ (vizitat la data 02.04.2018), 
4 Constituția Republicii Moldova (vizitat la data 02.04.2018). 
5 Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002. Monitorul Oficial al R.Moldova N 82-86/661 din 
22.06.2002, art. 55. http://lex.justice.md/md/325085/ vizitat la data 02.04.2018). 
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membrul unei organizații necomerciale nu are drepturi de creanță asupra patrimoniului acesteaia, el 
nu poate să-l dobândească de la succesorii de drepturi al persoanei în cauză, deoarece în acest cax, 
reorganizarea ar putea fi utilizată ca o formă de dobândire abuzivă de drepturi. 
            Funcționarea în condiții corespunzătoare a unei societăți comertciale sub orice formă 
organizatorică, implică anumite responsabilități și deaceea necesită o bună cunoaștere a legislației, de 
către fondatorii acesteia. Orice societate comercială, prin libertatea de a alege forma acesteia de 
activitate, prin tripla sa natură:  
            - contractuală; 
            - instituțională; 
            - comercială. 
prin funcțiile ce le comportă: 
           - de organizare; 
           - lucrativă; 
           - de concentrare a capitalului pentru desfășurarea unei activități; 
           - ce garantare a drepturilor creditorilor prin capitalul statutar; 
           - de satisfacere a intereselor economice și sociale ale membrilor asociați. 
prin expansiune și vitalitate, reprezintă o entitate care în condițiile unei fiscalități corecte și 
favorablle, devine acel subiect de drept care stă la baza dezvoltării prospere a oricărui stat. 
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PÂRGHIILE PROCESUALE ALE APĂRĂTORULUI ÎN ADMINISTRAREA 
PROBATORIULUI PENAL. ASPECTE GENERALE. 

THE PROSECUTOR'S PARTS OF THE DEFENDER IN ADMINISTRATION OF THE 
CRIMINAL PROBATION. GENERAL ASPECTS. 

                                                                                                                         ȘLICARI Ion, 
                                                                                        Universitatea de Stat din Moldova 

 
Summary: The subject of the present study is the analysis of the defense institution and the 

role of the defense counsel at the criminal investigation stage, especially in the process of 
administration of evidence by the criminal investigating body, activity carried out both in the light of 
national legislation and the judgments of the European Court of Human Rights . In the context, the 
exposed research will try to identify the tasks and the role of the defense counsel in the process of 
collecting the evidence, the interaction between the bodies responsible for conducting and the 
prosecution, and the proposal for amendments to the legislation aimed at strengthening the lawyer 
status at the stage of criminal prosecution and facilitates  her work with the evidence. 

Keywords: defense, probation, criminal prosecution, contradictory, equality of arms. 

Contradictorialitatea este unul dintre cele mai importante principii ale justiţiei penale, care 
înglobează elementul democratic, organizaţional şi procesual, asigurând condiţii maximal favorabile 
pentru aflarea adevărului şi emiterea unei decizii juste de către instanţă, precum şi are la bază 
realizarea justiţiei penale, având o expresie mai largă în faza judecăţii. 1În anumite limite, uneori mai 
considerabile, contradictorialitatea se manifestă inclusiv la faza urmării penale, fiind condiționată de 
momentul când în proces apare bănuitul sau învinuitul, ca subiect titular în procesul penal. 

Unul dintre primii cercetători care s-a preocupat de conţinutul principiului 
contradictorialităţii a fost M. S. Strogovici2. În opinia autorului, principiul contradictorialităţii se 
realizează numai la faza judecării cauzei penale. Conţinutul acestui principiu cuprinde în sine 
separaţia celor trei funcţii procesuale principale (acuzare, apărare şi judecarea cauzei) şi faptul că 
învinuirea şi învinuitul se constituie ca părţi, având egalitate procesuală.  

Alţi autori consideră principiul contradictorialităţii ca fiind un principiu al întregului proces 
penal, deşi descriu conţinutul său numai în privinţa fazei de judecare a cauzei penale. Plus la aceasta, 
ei determină esenţa principiului contradictorialităţii nu doar ca separaţia celor trei funcţii procesuale 
principale, ci adaogă la ele funcţia de înaintare şi respingere a acţiunii civile în procesul penal, 
menţionând ca o condiţie indispensabilă contradictorialităţii drepturile procesuale egale ale 
persoanelor ce au interes propriu în cauză. În viziunea acestor autori, poziţia activă a instanţei de 
judecată nu se include în conţinutul principiului contradictorialităţii, dar concomitent ei susțin că 
obligaţia instanţei de a intenta procese penale în privinţa unei noi acuzări şi unor noi persoane nu se 
contrapune principiului contradictorialităţii. 3 

O inerentă atenție contradictorialităţii procesului penal o acordă  și Curtea Europeană pentru 
Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale. Unul dintre cele mai importante principii 
formulate de art.6 al Convenţiei  este cel al „egalităţii armelor”, indisolubil legat de principiul 
contradictorialităţii, care exprimă ideea că fiecare parte din proces trebuie să aibă şanse egale de a-şi 
prezenta cauza şi nimeni nu trebuie să beneficieze de un avantaj substanţial asupra adversarului său4. 

Astfel, potrivit art. 6 parag. 3 lit. d) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, “orice 
acuzat are, în special, dreptul să audieze sau să solicite audierea martorilor acuzării şi să obţină 

                                                 
1 Vesco I. Acordarea asistenţei juridice de către avocat în faza urmăririi penale. Teza de doctor în drept . – Ch., 2011, pag. 102 
2 Строгович М.С., Курс советского уголовного процесса., Гл. I. - Москва, 1968, ст.149 
3 Добровольская Т.Н., Принципы Уголовного процесса. -  Москва, 1978,  ст.138 
4 Gomien D. Ghid (Vade-mecum) al Convenţiei Europene pentru Drepturile omului şi libertăţile fundamentale. Chişinău: Bir. de Inf. al 
Consiliului Europei în Republica Moldova, 2006, Ed. a 3-a, pag. 46 
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citarea şi audierea martorilor apărării în aceleaşi condiţii ca şi martorii acuzării”. La rîndul său, 
elementele nominalizate supra identifică următoarele 3 garanții procesuale: 1) dreptul acuzatului de a 
adresa întrebări martorilor acuzării; 2) dreptul acuzatului de a obţine citarea şi interogarea martorilor 
apărării; 3) egalitatea de tratament între acuzare şi apărare în ceea ce priveşte citarea şi interogarea 
martorilor.  

De menționat că garanțiile justițiabilului în materie penală, prin prisma  asigurării principiului 
egalității armelor, manifestă un caracter multilateral și este prezent nu numai la capitolul martorilor 
ce urmează a fi identificați și audiați în cadrul cauzei penale, dar și la administrarea întregului 
probatoriu în ansamblu. 

Totuși, analizând prevederile procesuale existe în legislația națională, constatăm o problemă 
deosebit de importantă și anume ce vizează stabilirea rolului apărătorului în probatoriul penal. 
Problema dreptului  părții apărării de a administra probe în procesul penal poate fi analizată în 
contextul art.6 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, care acordă părţilor posibilităţi reale de 
a-şi promova interesele în cadrul unui proces echitabil. 

Procedura examinării trebuie să asigure suficiente garanţii, ţinându-se cont de caracterul 
cauzei. Printre aceste garanţii sunt: posibilităţi suficiente de prezentare a probelor, de contestare a 
declaraţiilor martorilor acuzării, posibilitatea de a argumenta anumite momente-cheie, inclusiv de a 
solicita excluderea probelor din dosar, dacă acestea au fost administrate cu încălcarea principiului  
loialității probelor, sau partea apărării nu a avut acces deplin la această probă.1 

Deşi reglementarea administrării probelor este pusă în seama legislaţiei interne, iar aprecierea 
probelor este oferită de instanţele naţionale, la determinarea echităţii întregului proces penal mai 
contează şi caracterul probelor, modul de obţinere a acestora2. 

Codul de Procedură Penală al RM încearcă să soluţioneze şi problema funcţiilor procesuale, 
divizând apărarea şi acuzarea în două părţi egale, cu atribuţii egale. Potrivit art.24 CPP RM, 
urmărirea penală, apărarea şi judecata sunt separate şi se efectuează de diferite organe şi persoane. La 
fel, în acord cu prevederea de la art. 6 pct. 29, se consideră parte în proces persoanele care în 
procesul penal exercită funcţii de acuzare sau apărare în baza egalităţii în drepturi şi a principiului 
contradictorialităţii.  

În aceste condiţii este  foarte dificil să presupunem că partea care are în devizul de atribuții 
obligația de a demonstra vinovăţia persoanei va administra toate probele existente pentru a dovedi 
nevinovăţia justițiabilului3. 

Sub aspect normativ, dar și abordând jurisprudența CtEDO prin metoda empirică, stabilim că 
Codul de Procedură Penală oferă posibilităţi impunătoare de participare activă a apărătorului în 
procesul penal, inclusiv în faza urmăririi penale, prin traversarea întregului ansamblu probator, prin 
aceasta oferind bănuitului/învinuitului toate garanțiile necesare apărării sale.  De aceea, dezvoltarea 
și introducerea în legislația procesual - penală a investigațiilor realizate de apărător în faza urmăririi, 
cu atribuirea unui anumit statut acestor investigații, poate schimba crucial, în perspectivă, modelul 
procesului penal existent în cel contradictorial, spre care statul nostru, cu regret, tinde mai bine de 25 
de ani. 

În literatura de specialitate, un element important al poziţiei de drept a avocatului/apărătorului 
trebuie să fie prezenţa probelor necesare, privitoare la cauza penală4. 

Art.100 alin.(1) CPP RM, defineşte administrarea probelor ca folosirea mijloacelor de probă în 
procesul penal, care presupune strângerea şi verificarea probelor, în favoarea şi în defavoarea 
învinuitului, inculpatului, de către organul de urmărire penală, din oficiu sau la cererea altor 
participanţi la proces, precum şi de către instanţă, la cererea părţilor, prin procedeele probatorii 
prevăzute de CPP RM. 

                                                 
1 Igor Dolea, Drepturile Omului în probatoriul penal, Chișinău 2009, op. Cit. p. 115. 
2 Vesco I.// Teza de doctor de drept, pag. 103 
3 Dolea I. Un punct de vedere privind implicarea societăţii civile în procesul penal// Revista de ştiinţe penale, 2005, pag. 78 
4 Brînză L. Rolul avocatului în reabilitarea persoanei în procesul penal// Revista Naţională de Drept, 2002, nr.4, pag. 50 
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În conformitate cu art.68 alin.(1) pct. 5) CPP RM, apărătorul admis în procesul penal are 
dreptul să prezinte documente sau alte mijloace de probă pentru a fi anexate la dosarul penal şi 
cercetate în şedinţa de judecată. 

Problema asigurării „egalităţii armelor”, în sensul articolului 6 al Convenţiei, presupune 
instituirea nu numai a unui cadru legal care ar reglementa sarcinile acuzării și apărării în realizarea 
justiției penale, dar și funcționarea practică a acestor garanții, unde apărătorul ar beneficia de dreptul 
de a exercita funcția apărării, inclusiv de a administra probe în mod individual, prin toate  mijloacele 
și modalitățile neinterzise de lege. 

  Așadar, în pofida faptului că Codul de Procedură Penală acordă atribuţii suplimentare 
apărării, în ceea ce priveşte administrarea probelor, este dificil de considerat că prevederile existente 
contribuie la asigurarea „egalităţii armelor”.  

Articolul 100 alin. (2) CPP RM, acordă unele atribuţii apărătorului referitoare la solicitarea şi 
prezentarea obiectelor, documentelor şi informaţiilor necesare pentru acordarea asistenţei juridice, 
dreptul de a purta convorbiri cu persoane fizice, dacă acestea sunt de acord să fie audiate în modul 
stabilit de lege.  

De asemenea, apărătorul este în drept să solicite certificate, caracteristici şi alte documente din 
diverse organe sau să solicite opinia specialistului.  

Aparent, apărătorul dispune de mecanisme procesuale de asigurare a egalităţii armelor, însă în 
realitate, aceste drepturi, în mare măsură, rămân la nivel declarativ, neatingând acel nivel legislativ 
garantat, care ar poziționa părțile procesuale la același nivel. În pofida faptului că articolul 19 CPP 
RM obligă organul de urmărire penală să cerceteze cauza sub toate aspectele,complet și obiectiv, este 
greu de imaginat că acest organ îşi va pune ca sarcină primordială administrarea exhaustivă a 
probelor în apărare. 

Pornind de la statutul organului de urmărire – parte a acuzării, sarcina primordială a acestuia 
rămâne administrarea probelor acuzatorii. Însă apărarea poate administra probe doar prin intermediul 
organului de urmărire penală,  or, potrivit art. 100 alin.(1) Cod de Procedură Penală, administrarea 
probelor constă în folosirea mijloacelor de probă în procesul penal, care presupune strîngerea şi 
verificarea probelor, în favoarea şi în defavoarea învinuitului, inculpatului,  sarcina administrării 
probatoriului fiind pusă deci,  pe umerii organului de urmărire penală sau instanța de judecată. 

În scopul administrării probelor, apărătorul admis în procesul penal, în modul prevăzut de 100 
alin.2 CPP RM este în drept: 

1) să solicite şi să prezinte obiecte, documente şi informaţii necesare pentru acordarea 
asistenţei juridice, inclusiv să poarte convorbiri cu persoane fizice dacă acestea sunt de acord să fie 
audiate în modul stabilit de lege; 

2) să solicite certificate, caracteristici şi alte documente din diverse organe şi instituţii care pot 
să le elibereze în modul stabilit; 

3) în interesul asistenţei juridice, să solicite, cu consimţământul persoanei pe care o apără, 
opinia specialistului pentru explicarea chestiunilor care necesită cunoştinţe speciale. 

În acest context, stabilim o inconveniență legislativă între prevederile acestui articol și 
prevederea expusă în art. 93 alin. (3) Cod de Procedură Penală, care expune că elementele de fapt pot 
fi folosite în procesul penal ca probe dacă ele au fost dobîndite de organul de urmărire penală sau de 
altă parte în proces, cu respectarea prevederilor prezentului cod. Deci, luînd în considerație că 
apărătorul este părte în proces, iar art. 100 alin.(2) asigură anumite ”privilegii” procesuale în scopul 
administrării probatoriului într-o cauză penală concretă, apare întrebarea: De ce elemenatele fapt 
materializate și prezentate de apărător într-un proces penal, urmează a fi verificate, apreciate și 
ulterior anexate la dosar de către partea acuzării ? Cu titlu de exemplu elocvent ar servi următoarea 
situație practică: apărătotul X prezintă un document contabil organului de urmărire penală eliberat de 
administrația organului fiscal, iar organul de urmărire penală efectuează în acest sens o ridicare, cu 
consemnarea faptului într-un proces-verbal, ulterior examinîndu-l, după care, constatînd că este 
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pertinent, îl anexează în calitate de document la materialele cauzei penale. Circumstanțele respective 
împovărează sarcina probațiunii  prin epuizarea de surse și tergiversarea termenului urmăririi penale. 

Potrivit art. 34 al Constituţiei RM cât şi pe prevederile art.10 al Legii privind accesul la 
informaţie nr. 982/20001, care consacră şi concretizează dreptul accesului la informaţie şi, având în 
vedere art. 53 alin.1 (c) şi (d) al Legii cu privire la avocatură nr.1260/20022, avocatul dispune de un 
suport juridic important întru obţinerea datelor de fapt ce prezintă importanţă pentru justa soluţionare 
a cauzei penale. 

Nerespectarea, de către persoanele cu funcţii de răspundere, a prevederilor de a prezenta 
informaţii sau documente atrage răspunderea stabilită de lege. Legea privind accesul la informaţie în 
art. 5, 7, 10, care face disponibilă publicului informaţia oficială, cu anumite restricţii, stabileşte 
termenul în care informaţia trebuie prezentată. Legea, informaţia sau documentele trebuie prezentate 
atunci când sunt disponibile, dar nu mai târziu de 15 zile după solicitare, termen care poate fi 
prelungit de către conducătorul instituţiei publice cu încă 5 zile. 

Avocatul are dreptul, în conformitate cu art.53 alin.1 al Legii R. Moldova cu privire la 
avocatură: c) să colecteze independent, să fixeze şi să prezinte informaţii referitoare la circumstanţele 
cauzei; d) să solicite informaţii, referinţe şi copii ale actelor necesare pentru acordarea asistenţei 
juridice instanţelor judecătoreşti, organelor de drept, autorităţilor publice, altor organizaţii, care sunt 
obligate să elibereze actele solicitate. 

Potrivit art.100 alin. (3) CPP RM, apărătorul, reprezentantul părţii vătămate şi a părţii civile, 
precum şi alte persoane fizice sau juridice sunt în drept să prezinte informaţii orale şi scrise, obiecte 
şi documente care pot fi utilizate ca mijloace de probă. 

Întru acumularea informaţiei necesare, avocatul poate căuta martori, specialişti şi experţi, 
purtând discuţii preliminare cu aceştia3. 

În scopul administrării probelor, apărătorul admis în procesul penal este în drept să poarte 
convorbiri cu persoane fizice dacă acestea sunt de acord să fie audiate în modul stabilit de lege 
(art.100 alin.2 CPP RM). Avocatul acumulează informaţie prealabilă, primind explicaţii verbale, 
obiecte şi documente cu acordul persoanelor invitate în anturaj neoficial. Realizând aceste acţiuni, 
avocatul nu va încălca nici normele procesuale şi nici etica profesională, dacă va propune unei 
persoane a-i furniza anumite date de fapt. În cazul când avocatul este refuzat, legea nu îi oferă 
împuterniciri pentru a constrânge persoanele, ce prezintă interes în vederea oferirii anumitor 
informaţii4, unica soluție fiind înaintarea unei cereri organului de urmărire penală în vederea citării și 
ulterioarei audieri a persoanei identificate de apărător care poate furniza anumite circumstanțe care 
au importanță pentru cauza penală. 

Documentele prezentate apărătorului de către persoanele audiate pot fi anexate la materialele 
dosarului penal, în baza cererii depuse în faţa organului de urmărire penală. Pentru a utiliza 
cunoştinţele de specialitate, avocatul poate înainta o cerere organului de urmărire penală în vederea 
antrenării acestuia în realizarea actelor de urmărire penală5. 

Întru argumentarea şi justificarea cererilor de administrare a probelor în apărare, avocatul 
solicită, cu consimţământul persoanei pe care o apără, opinia specialistului, pentru explicarea 
chestiunilor care necesită cunoştinţe speciale. Un exemplu elocvent în acest sens poate fi opinia 
specialistului psiholog, prin care este întemeiată, din punct de vedere ştiinţific, oportunitatea 
realizării expertizei psihologice, sau psihiatrico-psihologice. Atare opinie, prezentată în formă scrisă, 
este anexată la cererea respectivă a avocatului, iar ambele, la materialele dosarului, dar mijloc de 
probă nu este în proces, întrucât legislația procesual- penală reglementează cazurile și modalitatea de 
ordonare și efectuare a expertizelor. 

                                                 
1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90 din28.07.2000.  
2 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 159, Versiunea republicată din 04.09.2010. 
3 Буробин В.Н. Адвокатская деятельность. Учебно-практическое пособие. - М.: МНЭПУ, 2001, ст. 362 
4 Vesco I.// Teza de doctor de drept, Op. cit., pag. 106 
5 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: Учебник для Вузов.- СПб.: Дом «Питер», 2005, ст.150 
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Pentru ca lucrul realizat să nu fie în zădar, iar datele de fapt selectate să fie „transformate” în 
probe admisibile, este necesar a fi respectate atât cerinţele de ordin procesual penal, cât şi 
recomandările tehnico şi tactico-criminalistice. 

Este necesar, în primul rând, a anexa materialele acumulate de avocat, client, cu ajutorul 
specialistului (scheme, fotografii, înregistrări sonore şi de imagini), la cererea adresată subiectului cu 
drept de administrare a probelor, adică organului de urmărire penală, pentru a le ataşa la materialele 
dosarului, precum şi de a realiza unele acte de urmărire penală, în vederea verificării informaţiei 
acumulate de avocat. Nu mai puţin important este cererea apărătorului de audiere a specialistului, 
fotografului, medicului, persoanei cu funcţii de răspundere, care urmează să facă declaraţii despre 
împrejurările de acumulare a materialelor, prezentate de avocat şi despre legalitatea şi autenticitatea 
acestora1. 

Potrivit viziunii unor autori2, având la bază principiul egalităţii părţilor, datele acumulate de 
avocat au statut de probă şi valoare probantă, fără „convertirea” lor procesuală, fiind caracterizate de 
aidoma datelor de fapt,  acestea fiind colectate de adversarul procesual - organul de urmărire penală, 
iar alţii consideră că informaţiile prezentate de avocat sunt probe, dacă s-a acceptat anexarea lor la 
materialele dosarului3. Noi, pornind de la ideea că apărătorul totuși nu este titular cu atribuții depline 
în ceea ce privește administrarea probatoriului, acceptăm poziția secundă și anume că actele, 
documentele și  informațiile în orice formă care stabilesc anumite circumstanțe care au importanță 
pentru justa soluționare a cauzei penale, obțin statut de probă doar atunci când au fost readministrare 
de organul de urmărire penală în condițiile art. 93 alin. (2) CPP. 

În final concluzionăm că, urmărirea penală, în special administrarea probatoriului, va fi 
desfăşurată cu adevărat în baza  principiilor contradictorialităţii și egalității armelor, doar atunci când 
părțile implicate în proces vor fi investite cu drepturi egale și practice în ceia ce vizează colectarea şi 
administrarea probelor, unde apărătorul antrenat în proces ar beneficia de un spațiu mai larg de 
manevră în procesul de acumulare a acestora, iar rezultatele investigațiilor ultimului ar forma 
obiectul central al urmăririi penale și nu s-ar limita  la un rol pasiv în procesul de acordare a 
asistenței juridice calificate justițiabilului. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО НЕЗАВИСИМОСТЬ ПРАВОСУДИЯ В ЦЕЛЯХ 

ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ. 

ABOUT SOME PROBLEMS OF THE APPLICATION OF THE LEGISLATION 
PROVIDING INDEPENDENCE OF JUSTICE WITH A VIEW OF INCREASE OF ITS 

EFFICIENCY. 
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Summary: The article highlights the basic rights and duties of judges, the grounds and 

procedure for bringing them to disciplinary responsibility.The urgency of the topic is due, first of all, 
to the low level of citizens trust in judges and imperfections in the legislation regulating the rights 
and duties of judges and their responsibility for violating laws.The judges are pressured by 
politicians and businessmen who use gaps in our legislation. Judges have no right to appeal 
dismissal in accordance with the law of the Republic of Moldova „On Administrative Court”. 

Key words: disciplinary violations, limitation period for bringing judges to disciplinary 
responsibility, disciplinary sanctions. 

Часть (1) ст. 116 Конституции РМ предусматривает, что судьи судебных инстанций 
независимы, беспристрастны и несменяемы согласно закону. 

Обеспечение независимости судей гарантировано ст. 17 закона РМ «О статусе судьи», 
согласно которой независимость судьи обеспечивается: 

а) процедурой осуществления правосудия; 
b) порядком его назначения, приостановления полномочий, отставки и освобождения от 

должности; 
с) неприкосновенностью судьи; 
d) тайной совещательной комнаты и запрещением требовать ее разглашения; 
е) установлением ответственности за неуважение к суду и к судье и за вмешательство в 

рассмотрение дела; 
f) выделением адекватных средств для функционирования судебной системы, созданием 

необходимых организационно-технических условий для деятельности судебных инстанций; 
g) материальным и социальным обеспечением судей; 
h) другими мерами, предусмотренными законом. 

Согласно части (2) ст. 19 закона РМ «О статусе судьи» неприкосновенность судьи 
распространяется на его жилище, служебное помещение, используемые им транспортные 
средства и средства связи, корреспонденцию, личные имущество и документы. 

Согласно части (3) ст. 19 закона РМ «О статусе судьи» судья не может быть привлечен к 
ответственности за выраженное им при осуществлении правосудия мнение и за вынесенное 
решение, если только его вина, выразившаяся в преступном злоупотреблении, не будет 
установлена вступившим в законную силу приговором. 

Согласно части (4) ст. 19 закона РМ «О статусе судьи» уголовное преследование в 
отношении судьи может быть начато только Генеральным прокурором или первым 
заместителем Генерального прокурора, а в случае его отсутствия – одним из заместителей, на 
основании приказа, изданного Генеральнымț прокурором с согласия Высшего совета 
магистратуры в порядке, предусмотренном Уголовно - процессуальным кодексом. В случае 
совершения судьей преступлений, предусмотренных статьями 243, 324, 326 и 3302 Уголовного 
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кодекса Республики Молдова а также в случае очевидных преступлений, согласие Высшего 
совета магистратуры для начала уголовного преследования не требуется. 

Статья 19 закона РМ «О статусе судьи» устанавливает дополнительные гарантии при 
привлечении судей к  уголовной ответственности. 

Согласно части (1) ст. 23 закона РМ «О Высшем совете магистратуры» предложение 
Генерального прокурора или первого заместителя Генерального прокурора, а в случае его 
отсутствия -  одного  из заместителей, назначенного на основании приказа, изданного 
Генеральным прокурором, о возбуждении уголовного преследования, задержании, приводе, 
аресте или обыске судьи рассматривается Высшим советом магистратуры незамедлительно, 
но в срок, не превышающий  5 рабочих дней. 

Согласно части (2) ст. 23 закона РМ «О Высшем совете магистратуры» Высший совет 
магистратуры рассматривает предложение Генерального прокурора или первого заместителя 
Генерального прокурора, а в случае его отсутствия -  одного  из заместителей, назначенного 
приказом, изданным Генеральным прокурором, только с точки зрения соблюдения условий 
или обстоятельств, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом для начала  
уголовного преследования, задержания, привода, ареста или обыска судьи, не давая оценки 
качеству и достоверности представленных материалов. 

Полагаем, что часть (2) ст. 23 закона РМ «О Высшем совете магистратуры» следует 
изменить, предусмотрев обязательным участие Генерального прокурора в рассмотрении его 
предложения о начале уголовного преследования в отношении судьи. 

Согласно части (1) ст. 24 закона РМ «О Высшем совете магистратуры» Высший совет 
магистратуры принимает открытым голосованием решения большинством голосов своих 
членов, за исключением случая, предусмотренного частью (4) ст. 19. 

Согласно ст. 25 закона РМ «О Высшем совете магистратуры» решения Высшего совета 
магистратуры могут быть обжалованы в Высшую судебную палату только в части, 
касающейся процедуры издания/принятия, любым заинтересованным лицом в течение 15 дней 
со дня их сообщения. 

Жалобы рассматриваются составом суда из пяти судей. решения Высшей судебной 
палаты, принятые в соответствии с требованиями части (2), являются окончательными и 
вступают в силу со дня принятия. 

Процедура издания/принятия решений Высшего совета магистратуры  установлена ст. 
15-24 закона РМ «О Высшем совете магистратуры». 

Согласно части (1) ст. 15 закона РМ «О Высшем совете магистратуры» заседания 
Высшего совета магистратуры правомочны в присутствии не менее 2/3 его членов. 

Согласно части (1) ст. 3 закона РМ «О Высшем совете магистратуры» Высший совет 
магистратуры состоит из 12 членов. 

Следовательно, по прямому смыслу части (1) ст. 3 и части (2) ст. 15 м закона РМ «О 
Высшем совете магистратуры» заседания Высшего совета магистратуры правомочны в 
присутствии не менее 8 членов Высшего совета магистратуры (2/3 от 12). Согласно части 24 
закона РМ «О Высшем совете магистратуры» решения Высшего совета магистратуры должны 
быть приняты большинством голосов своих членов, т.е. голосами не менее 7 членов. 

Права судей установлены частью (11) ст. 14 закона РМ «О статусе судьи», согласно 
которой судьи имеют право: 

a) пользоваться правами и свободами, установленными Конституцией и 
законодательством Республики Молдова; 

b) быть избранными в органы судебного самоуправления;  
c) пользоваться в процессе осуществления правосудия процессуальными правами, 

установленными процессуальным законодательством; 
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d) образовывать и вступать в профессиональные союзы или другие национальные или 
международные организации в целях представления своих интересов, повышения 
профессионального уровня и защиты своего статуса; 

e) на бесплатное непрерывное обучение в установленных законом пределах; 
f) участвовать в разработке материалов или исследований по специальности, 

художественных или научных работ, за исключением имеющих политический характер; 
g) быть членом экзаменационных комиссий или комиссий по разработке нормативных 

актов, внутренних или международных документов; 
h) быть членом научных или академических сообществ, а также ассоциаций или фондов, 

преследующих научные или профессиональные цели. 
Обязанности судьи установлены частью (1) ст. 15 закона РМ «О статусе судьи», 

согласно которой судья обязан: 
a) быть беспристрастным; 
b) обеспечивать защиту прав и свобод лиц, их чести и достоинства; 
c) в точности соблюдать требования закона при осуществлении правосудия и 

обеспечивать единообразное толкование и применение законодательства; 
d) воздерживаться от действий, которые наносят ущерб интересам службы и подрывают 

престиж правосудия, компрометируют честь и достоинство судьи, заставляют сомневаться в 
их объективности; 

d1) соблюдать положения части (2) ст.7 закона «Об оценке институциональной 
неподкупности»  № 325 от 23 декабря 2013 года; 

e) соблюдать положения Кодекса этики судей; 
f) не разглашать тайну совещания судей, сведения, ставшие известными в ходе 

закрытого судебного заседания, а также данные уголовного преследования; 
f1) заявлять об актах коррупции и смежных с нею актах, фактах коррупционного 

поведения, ставших известными ему при исполнении служебных обязанностей; 
f2) обрабатывать персональные данные в соответствии с положениями Закона о защите 

персональных данных № 133 от 8 июля 2011 года;  
g) представлять декларацию об имуществе и личных интересах; 
i) проходить проверку состояния здоровья в соответствии с положениями ст. 61. 
Судьи обязаны также соблюдать Гражданский процессуальный кодекс Республики 

Молдова (далее – ГПК РМ) № 225-XV от 30.05.2003 года.1 
Судьи несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законом РМ «О 

дисциплинарной ответственности судей». 
В соответствии со ст.  1 закона РМ «О дисциплинарной ответственности судей» 

настоящий закон регулирует основы дисциплинарной ответственности, категории 
дисциплинарных нарушений, совершенных судьями, применяемые к ним дисциплинарные 
взыскания, этапы дисциплинарного производства, обязанности учреждений, вовлеченных в 
дисциплинарное производство, а также порядок рассмотрения, принятия и обжалования 
решений по дисциплинарным делам в отношении судей. 

Перечень дисциплинарных нарушений судей установлен ст. 4 закона РМ «О 
дисциплинарной ответственности судей». 

Согласно части (1) ст. 4 закона РМ «О дисциплинарной ответственности судей» 
дисциплинарными нарушениями являются:  

a) несоблюдение обязанности по самоотводу, когда судья знает или должен знать о 
существовании одного из обстоятельств, предусмотренных законом, для самоотвода, а также 

                                                 
1 Официальный монитор РМ № 130-134 от 21.05.2013 г. 
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формулирование повторных и неоправданных высказываний о самоотводе по одному и тому 
же делу, в результате чего рассмотрение дела затягивается; 

b) применение законодательства намеренно, умышленно или по грубой небрежности, 
вопреки единообразной судебной практике; 

c) действия судьи в процессе осуществления правосудия, доказывающие его грубый и 
явный непрофессионализм; 

d) вмешательство в деятельность осуществления правосудия других судей; 
e) незаконное вмешательство или эксплуатация позиции судьи в отношениях с  другими 

органами власти, учреждениями или служащими либо для решения определенных 
требований, притязание или согласие с целью  удовлетворения личных интересов или 
интересов других лиц,  либо для получения недолжной выгоды; 

f) несоблюдение тайны совещания судей или конфиденциальности деятельности такого 
характера, а также других конфиденциальных сведений, ставших ему доступными при 
выполнении полномочий, в соответствии с законом;  

g) нарушение, по вине судьи, сроков выполнения процессуальных действий, в том числе 
сроков составления судебных решений и передачи копий этих решений участникам процесса;  

h) немотивированное отсутствие на работе, опоздание или преждевременный уход с 
работы, если это нанесло вред деятельности инстанции; 

i) нарушение в процессе осуществления правосудия императивных норм 
законодательства; 

j) невыполнение или выполнение с опозданием, по вине судьи, служебной обязанности; 
k) неуважительное отношение в процессе осуществления правосудия к коллегам, 

адвокатам, экспертам, свидетелям или другим лицам; 
l) нарушение положений о несовместимости, запретах и служебных ограничений в 

отношении судей; 
m) совершение деяния, включающего элементы преступления или правонарушения, 

если это затронуло престиж правосудия; 
m1) несоблюдение положений части (2) ст. 7 закона «Об оценке институциональной 

неподкупности» № 325 от 23 декабря 2013 года; 
n) воспрепятствование любыми средствами деятельности судебных инспекторов; 
o) использование неадекватных выражений в содержании судебных решений или их 

явное мотивирование вопреки судебному суждению, что может нанести вред  престижу 
правосудия или репутации судьи; 

p) другие проявления, которые могут затронуть честь, профессиональную порядочность 
или престиж правосудия, совершенные при исполнении служебных обязанностей или вне их 
исполнения. 

Основания для отвода судьи установлены ст. 50 ГПК РМ, согласно которой судья, 
рассматривающий дело, подлежит отводу, если: 

а) при предыдущем рассмотрении дела он участвовал в нем в качестве свидетеля, 
эксперта, специалиста, переводчика, представителя, секретаря судебного заседания, судебного 
исполнителя, арбитра или медиатора; 

b) он является родственником до четвертой степени включительно либо свойственником 
до третьей степени включительно с одной из сторон или с другими участниками процесса 
либо с их представителями; 

b1) его родственник до четвертой степени включительно либо свойственник до третьей 
степени включительно участвовал в качестве судьи в рассмотрении того же дела; 

b2) он является родственником до четвертой степени включительно либо 
свойственником до третьей степени включительно с другим членом состава суда; 
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c) он является опекуном, попечителем или усыновителем одной из сторон; 
d) он высказал свое мнение по рассматриваемому делу; 
e) он лично прямо или косвенно заинтересован в разрешении соответствующего дела 

или имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его объективности и 
беспристрастности. 

При наличии оснований, предусмотренных ст. 50 ГПК РМ, судья обязан заявить 
самоотвод. 

Согласно части (2) ст. 4 закона РМ «О дисциплинарной ответственности судей» 
дисциплинарным нарушением, совершенным председателями и заместителями председателей 
судебных инстанций, является невыполнение или выполнение с запозданием либо 
несоответствующее выполнение, по их вине, обязанностей, установленных ст. 161 закона № 
514-XIII от 6 июля 1995 года «О судоустройстве», и если это затронуло деятельность 
судебной инстанции. 

Председатели и заместители председателей судебных инстанций привлекаются к 
ответственности также и за дисциплинарные нарушения, предусмотренные частью (1) ст. 4 
закона РМ «О дисциплинарной ответственности судей». 

Дисциплинарные взыскания могут применяться только в пределах срока давности, 
установленного ст. 5 закона РМ «О дисциплинарной ответственности судей». 

Судья согласно части (1) ст. 5 закона РМ «О дисциплинарной ответственности судей» 
может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в течение 2 лет со дня совершения 
дисциплинарного нарушения. 

Полагаем, что часть (1) ст. 5 закона РМ «О дисциплинарной ответственности судей» 
следует изменить, сократив срок давности до 1 года. 

 Более длительный срок давности установлен частью (2) ст. 5 закона РМ «О 
дисциплинарной ответственности судей», согласно которой в отступление от положений  
части (1), в случае если из окончательного решения национальной или международной 
судебной инстанции исходит, что судья совершил дисциплинарное  нарушение, он 
привлекается  к дисциплинарной ответственности в течение 1 года со дня, когда решение 
национальной или международной судебной инстанции становится окончательным, но не 
позднее 5 лет со дня совершения преступления. 

Полагаем, что часть (2) ст. 5  закона РМ «О дисциплинарной ответственности судей» 
следует изменить, установив, что судья привлекается к дисциплинарной ответственности в 
течение 6 месяцев со дня, когда решение национальной или международной судебной 
инстанции становится окончательным, но не позднее 3 лет со дня совершения преступления. 

Согласно части (1) ст. 6 закона РМ «О дисциплинарной ответственности судей» к 
судьям могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания:  

a) замечание;  
b) выговор;  
c) снижение заработной платы; 
d) освобождение от должности судьи. 
Согласно части (5) ст. 6 закона РМ «О дисциплинарной ответственности судей» 

снижение заработной платы представляет собой понижение ежемесячной заработной платы с 
15% до 30%  на период с 3 месяцев до 1 года и применяется, начиная с календарного месяца, 
следующего за датой, когда решение дисциплинарной коллегии стало окончательным. 

Полагаем, что снижение заработной платы в качестве дисциплинарного взыскания 
противоречит принципу равной оплаты труда за равный труд. Судья, которому снижена 
заработная плата, будет в течение определенного срока получать более низкую заработную 
плату, чем судьи, выполняющие такую  же работу. 
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Полагаем, что дисциплинарное взыскание в виде снижения заработной платы следует 
отменить, либо установить пределы снижения заработной платы от 5 до 15 % на срок до 3 
месяцев. 

Согласно части (6) ст. 6 закона РМ «О дисциплинарной ответственности судей» 
освобождение от должности судьи представляет собой прекращение полномочий судьи 
вследствие совершения дисциплинарного нарушения. Предложение об освобождении от 
должности судьи представляется Высшим советом магистратуры в порядке, установленном 
законом. 

Согласно части (2) ст. 6 закона РМ «О дисциплинарной ответственности судей» для 
судей, которые занимают должности председателей или заместителей председателей 
судебных инстанций, помимо взысканий, предусмотренных частью (l), применяется также 
дисциплинарное взыскание в виде освобождения от соответствующей должности. 

Согласно части (1) ст. 7 закона РМ «О дисциплинарной ответственности судей» 
дисциплинарные взыскания применяются к судьям, занимающим должность, и к ушедшим в 
отставку за действия, совершенные при исполнении служебных обязанностей. 

Полагаем, что к судьям, ушедшим в отставку, дисциплинарные взыскания не должны 
применяться, т.к. дисциплинарные взыскания могут применяться только к лицам, 
исполняющим свои обязанности. И, следовательно, часть (1) ст. 7 закона РМ «О 
дисциплинарной ответственности судей» следует изменить. 

В соответствии с частью (2) ст. 7 закона РМ «О дисциплинарной ответственности 
судей» дисциплинарные взыскания применяются соразмерно тяжести дисциплинарного 
нарушения, совершенного судьей, и его личным обстоятельствам. Тяжесть дисциплинарного 
нарушения определяется по характеру совершенного действия и по приведенным 
последствиям. Приведенные последствия оцениваются, принимая во внимание последствия на 
лица, задействованные в судебном производстве, в ходе которого было совершено действие, и 
последствия, отразившиеся на образе и престиже  правосудия. 

Согласно части (6) ст. 7 закона РМ «О дисциплинарной ответственности судей» если к 
судье, ушедшему в отставку или на пенсию, применяется дисциплинарное взыскание, 
предусмотренное пунктом d) части (1) ст. 6, он лишается права на получение 
единовременного выходного пособия, а его пенсия  пересчитывается  в соответствии с частью 
(31) ст. 25 закона № 544-XIII от 20 июля 1995 года «О статусе судьи».  

Полагаем, что часть (6) ст. 7 закона РМ «О дисциплинарной ответственности судей» 
следует отменить, т.к. правовую норму, позволяющую применить дисциплинарное взыскание 
в виде освобождения от должности судьи, который уже был освобожден от должности, 
следует признать некорректной и противоречащей здравому смыслу. 

Согласно части (7) ст. 7 закона РМ «О дисциплинарной ответственности судей» судья, к 
которому применено наказание в виде освобождения от занимаемой должности, не может 
быть избран или назначен в дальнейшем, в течение пяти лет, ни на одну должность в Высшем 
совете магистратуры и его подведомственных органах, и не может работать в Национальном 
институте юстиции, а также занимать административные должности и работать  в качестве 
преподавателя. 

Полагаем, что часть (7) ст. 7 закона РМ «О дисциплинарной ответственности судей» 
следует изменить с учётом того, что лишение права занимать определенные должности на 
определенный срок может иметь место только на основании вступившего в законную силу 
решения (приговора) судебной инстанции. 

Этапы дисциплинарного производства установлены пунктом 5 Положения о 
деятельности Дисциплинарной коллегии, утвержденного решением Высшего совета 
магистратуры № 144/7 от 03.03.2015 года, согласно которому ст. 18 закона № 178, 



鰀�

349 

дисциплинарное производство включает следующие этапы: a) подача заявлений об 
обстоятельствах предполагаемых дисципли-нарных  нарушений; b) проверка заявлений 
судебной инспекцией; c) рассмотрение допустимости заявлений для возбуждения 
дисциплинарного производства составом по допустимости; d) рассмотрение дисциплинарных 
дел дисциплинарной коллегией, и e) принятие решений по дисциплинарным делам. 
Положение регулирует лишь этапы, касающиеся деятельности коллегии, а именно, частично 
этап b) о рассмотрении обжалований касательно решений об отклонении заявлений судебной 
инспекцией и этапы c), d) и e). Этапы a) и b) регулируются законом № 178 и положениями, 
утвержденными Высшим советом магистратуры, касательно деятельности судебной 
инспекции. 

Дисциплинарное производство в отношении судьи может быть начато только после 
подачи в Высший совет магистратуры заявления об обстоятельствах предполагаемых 
дисциплинарных нарушений судей. 

В соответствии с частью (1) ст. 19 закона РМ «О дисциплинарной ответственности 
судей» заявление об обстоятельствах предполагаемых дисциплинарных нарушений судей 
может подать: 

a) любое заинтересованное лицо; 
b) члены Высшего совета магистратуры; 
c) Коллегия по оценке деятельности, согласно требованиям части (4) ст.23 закона № 154 

от 5 июля 2012 года «Об отборе, оценке деятельности и карьере судей»; 
d) судебная инспекция, получив уведомление в результате проверок, проведенных в 

соответствии с требованиями ст. 72 закона № 947-XIII от 19 июля 1996 года «О Высшем 
совете магистратуры», а также в случае получения отчета о результатах оценки 
институциональной неподкупности, составленного Национальным центром по борьбе с 
коррупцией. 

Заявление  об обстоятельствах предполагаемых дисциплинарных нарушений судьи 
должно соответствовать требованиям части (1) ст. 20 закона РМ «О дисциплинарной 
ответственности судей», согласно которой заявление о действиях судьи, которые могут 
составить дисциплинарные нарушения, должно содержать:  

a) идентификационные  данные и информацию об авторе заявления; 
b) фамилию судьи, в отношении которого подано заявление; 
c) дату и место совершения действий, описанных в заявлении;  
d) краткое описание обстоятельств предполагаемого дисциплинарного нарушения; 
e) приведение, по необходимости, доказательств, свидетельствующих о действии, на 

которое ссылаются, или указание лиц, которые могут подтвердить факты, изложенные 
автором заявления, если таковые существуют на момент подачи заявления;  

f) дата и подпись автора заявления.  
Заявление  об обстоятельствах предполагаемых дисциплинарных нарушений судьи 

вначале рассматривается судебным инспектором Высшего совета магистратуры. 
Проверка заявления об обстоятельствах предполагаемых дисциплинарных нарушений 

судьи осуществляется в соответствии со ст. 23 закона РМ «О дисциплинарной 
ответственности судей». 

Согласно частям (1) и (2) ст. 23 закона РМ «О дисциплинарной ответственности судей» 
проверка заявления является этапом, на котором устанавливаются действия, вменяемые в 
вину судье, и их последствия, обстоятельства, при которых они были совершены, а также 
любые другие убедительные данные, из которых можно сделать вывод о наличии или 
отсутствии элементов дисциплинарного нарушения. 

Судебный инспектор, которому  было распределено заявление, обязан:  
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a) принять все необходимые меры для проверки обстоятельств, приведенных автором 
заявления, и установить наличие или отсутствие элементов действия, которое может 
составить дисциплинарное нарушение;  

b) запросить, проинформировав председателя судебной инстанции, мнение судьи в 
письменном виде, на которого изложена жалоба в заявлении, относительно приведенных 
обстоятельств;  

c) составить дисциплинарное дело, включающее заявление об обстоятельствах 
предполагаемого дисциплинарного нарушения, а также все материалы и другие 
доказательства, полученные в результате проверки.  

Права и обязанности судьи, указанного в заявлении об обстоятельствах предполагаемых 
дисциплинарных нарушений судей, установлены частями (1) и (2) ст. 25 закона РМ «О 
дисциплинарной ответственности судей», согласно которым судья вправе: 

a) ознакомиться с содержанием заявления;  
b) представлять письменные и устные объяснения;  
c) представлять доказательства, свидетельствующие или опровергающие некоторые 

факты, изложенные в заявлении, или относящиеся к делу;  
d) действовать в суде через адвоката или через своего представителя. 
Судья обязан: 
a) никоим образом не препятствовать проверке, начатой судебным инспектором; 
b) не связываться лично или через представителя с автором заявления, а только в 

присутствии судебного инспектора.  
Согласно части (2) ст. 22 закона РМ «О дисциплинарной ответственности судей» если из 

содержания заявления устанавливаются обстоятельства, предусмотренные частью (2) ст. 20, 
судебный инспектор в 10-дневный срок со дня, когда ему распределили заявление, 
мотивированным решением отклоняет заявление как явно необоснованное. Решение 
подписывается судебным инспектором, которому было распределено заявление, и 
скрепляется подписью главного судебного инспектора. Решение судебной инспекции об 
отклонении заявления может быть обжаловано автором заявления в 15-дневный срок со дня 
принятия решения, в составе по допустимости дисциплинарной коллегии. 

Состав по допустимости Дисциплинарной коллегии Высшего совета магистратуры 
рассматривает жалобы на решения судебных инспекторов в порядке, установленном ст. 27-29 
закона РМ «О дисциплинарной ответственности судей» и пунктами 50-71 Положения о 
деятельности Дисциплинарной коллегии, утвержденного решением Высшего совета 
магистратуры № 144/7 от 03.03.2015 года. 

Согласно части (1) ст. 29 закона РМ «О дисциплинарной ответственности судей» 
решение состава по допустимости дисциплинарной коллегии об отклонении заявления может 
быть обжаловано на пленуме дисциплинарной коллегии в течение 15 рабочих дней со дня 
сообщения решения. Датой сообщения решения считается дата его получения автором 
заявления. 

Части (1) ст. 29 закона РМ «О дисциплинарной ответственности судей» противоречит 
пункт 48 Положения о деятельности Дисциплинарной коллегии, утвержденного решением 
Высшего совета магистратуры № 144/7 от 03.03.2015 года, согласно которому решения 
состава по допустимости о принятии или об отклонении обжалования касательно решений 
судебной инспекции об отклонении заявления являются окончательными, обжалованию не 
подлежат и вступают в силу со дня их принятия. 

Согласно части (1) ст. 12 ГПК РМ если при рассмотрении гражданских дел установлено, 
что закон или другой нормативный акт противоречит закону или другому нормативному акту, 
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имеющему большую юридическую силу, судебная инстанция применяет нормы закона или 
другого нормативного акта, имеющего большую юридическую силу. 

Пункт 48 Положения о деятельности Дисциплинарной коллегии является незаконным, 
т.к. противоречит ст. 29 закона РМ «О дисциплинарной ответственности судей», который 
является законодательным актом, имеющим большую юридическую силу, чем подзаконный 
нормативный акт - Положение о деятельности Дисциплинарной коллегии. 

Согласно части (6) ст. 6 закона РМ «О законодательных актах» № 780-XV от 27.12.2001 
года законодательные акты находятся в отношениях иерархической соподчиненности. 
Высшим законодательным актом может изменяться, дополняться или признаваться 
утратившим силу низший законодательный акт. В случае прямого изменения или дополнения 
низшего законодательного акта изменение или дополнение имеет ту же юридическую силу, 
что и акт, в который вносятся изменения или дополнения.1 

Полагаем, что Высший совет магистратуры должен отменить пункт 48 Положения о 
деятельности Дисциплинарной коллегии как противоречащий ст. 29 закона РМ «О 
дисциплинарной ответственности судей». 

Полагаем, что для повышения эффективности правосудия необходима радикальная 
реформа законодательства, которая должна  обеспечить подлинную независимость судей от 
представителей других ветвей государственной власти. В частности, следует отменить пункт 5 
Приложения к закону РМ «Об административном суде» № 793-XIV от 10.02.2000 года, 
согласно которому в Перечень официальных государственных лиц, представляющих особые 
политические или общественные интересы, не попадающих под обращение в 
административный суд, входят председатель, заместитель председателя, судья судебной 
инстанции. 

Судьи должны иметь право на обращение в административный суд. Следует также 
отменить такое дисциплинарное взыскание как снижение заработной платы судей. 
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PARTICULARITĂȚILE EFECTUĂRII EXAMINĂRII CORPORALE ÎN CAUZELE DE 
TRAFIC DE FIINȚE UMANE 

THE PARTICULARITIES OF CARPAL EXAMINATION IN HUMAN TRAFFICKING 
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Summary: The history of human society demonstrates that the phenomenon of human 

trafficking has existed since the earliest times. It is certain, however, that during the social, economic 
and political transformations, this phenomenon has undergone changes in both the forms of 
manifestation and the legal appreciation. The explosion of this phenomenon occurred at the 
intersection of the 90s of the last century, being largely determined by the deep crisis that practically 
covered the entire European continent, being linked to the collapse of the former socialist camp. 
Multiple radical social-political changes, together with the advances and benefits achieved, have 
also generated negative phenomena, including the stimulation of crime both in its general, as well as 
in the emergence of new types of crimes and delinquencies. In recent years, the issue of trafficking in 
human beings has become one of the most essential, requiring an effective settlement as soon as 
possible, because otherwise the consequences of this high-risk and low-risk criminal activity can 
lead to disastrous consequences often fatal to the lives of the victims. 

Keywords: stimulation of crime, crimes and delinquencies, criminal activity, disastrous 
consequences, victims, cause, suspect, accused, prosecutor, criminal prosecutor officer, criminal 
prosecutor body, methods, crime investigation, special investigative measures. 

 
În opera de tragere la răspundere penală a persoanelor care au comis infracțiuni, procesul penal 

definește cadrul, limitele în care se pot deplasa organele judiciare, iar criminalistica, modalitățile 
efective de obținere a datelor necesare decelării stării de fapt și, în final, dovedirii comiterii 
infracțiunii sub toate cerințele sale legate de subiecți, obiect și conținut constitutiv1. 

Particularitățile tactice ale efectuării acțiunilor de urmărire penală pe categoria cauzelor de 
trafic de ființe umane sunt determinate atât de mecanismul concret al activității infracționale, cît și de 
circumstanțele depistării situației criminale și ale pornirii urmăririi penale. Finalmente, tactica unei 
anumite acțiuni de urmărire penală este dependentă de cea mai rațională schema metodologică de 
lucru a organului de urmărire penală în vederea descoperirii depline și fixării urmelor activității 
infracționale2. 

Organele de drept trebuie să cunoască care sunt mijloacele traficului de persoane, care sunt 
mijloacele cele mai frecvent utilizate de traficanți în scopul comirterii infracțiunilor de trafic de 
persoane, ce impact au aceste mijloace asupra procesului de investigare a traficului de persoane și 
care sunt posibilele probleme juridice care pot interveni pe parcursul acestui proces de investigare. 
Principalele mijloace de trafic de persoane sunt următoarele: a) amenințarea sau utilizarea forței 
asupra victimei și familiei acesteia; b) constrângerea; c) psihologice, care se referă la relațiile 
victimelor cu alte persoane; d) economice, care se referă la obligarea victimei să plătească sume mari 
de bani, sau la prestarea unei munci forțate de către victimă în vederea achitării unei datorii; e) 
răpirea victimelor, în special pe cele de sex feminin, prin utilizarea violenței sau a seducției; f) 

                                                 
1 Stancu E., Manea T. Tactică criminalistică (I). Ad. Universul Juridic. București, 2017, p. 5. 
2 Криминалистика. Под редакцией А. Г. Филиппова, А. Ф. Волынского. М., 1998, с. 126. 



阀�

353 

frauda, ce implică cinci elemente distincte: o declarație falsă a unui fapt material; cunoașterea cu 
bună-știință de către traficantul de persoane că afirmația este falsă; intenția traficantului de persoane 
de a efectua afirmații false către presupusa victimă; încrederea justificată acordată de presupusa 
victimă pe baza declarației; existența unui prejudiciu, produs presupusei victime; g) înșelăciunea, ce 
se referă la oferirea de către traficant a unor informații false sau inexacte către victimă, cum ar fi de 
exemplu, în situația în care traficanții de persoane recrutează lucrători în scopul exploatării acestora 
prin muncă, sau când traficanții de persoane oferă victimelor un loc de muncă inexistent în scopul 
exploatării sexuale a acestora; h) abuzul de autoritate sau de o situație de vulnerabilitate, care se 
referă la orice situație în care victima nu are o alternativă reală acceptabilă, ci doar să se supună 
abuzului săvârșit de către traficant; i) oferirea sau acceptarea de plăți sau avantaje pentru obținerea 
consimțământului unei persoane având autoritate asupra altei persoane, în scopul exploatării1. 

Scopul de bază al cercetării acestor categorii de dosare îl reprezintă stabilirea tuturor 
circumstanțelor, legate de comiterea infracțiunii, a tuturor persoanelor, participante la săvârșirea ei, 
precum și depistarea tuturor epizoadelor activității infracționale a persoanelor bănuite. Din punct de 
vedere metodologic, în procesul cercetării faptelor de trafic de ființe umane, accentul urmează a fi 
pus pe protecția și securitatea părților vătămate (victimelor). De poziția lor depinde, în mare parte, 
soarta materialului probator pus la dispoziția instanței de judecată.  

Victima (persoana vătămată) este persoana fizică care a suferit o leziune, inclusive un injuriu 
fizic sau moral, o suferință psihică sau o pierdere economică, cauzate în mod direct de acțiuni sau 
inacțiuni care contravin legii penale. La nivelul Consiliului Europei, protecția victimelor 
infracțiunilor este asigurată prin următoarele documente internaționale: 1) Decizia Cadru a 
Consiliului Europei privind statutul victimelor în procesele penale. Nr. 220/JAI din 15 martie 2001); 
2) Convenția Europeană privind compensarea victimelor infracțiunilor violente. Adoptată la 
Strasbourg la 24 noiembrie 1983; 3) Recomandarea R (85) 11 Privind poziția victimei în cadrul 
dreptului penal și a procedurii penale etc. În viziunea autorului român Adrian Augustin Bărăscu, prin 
victimă2 se înțelege orice persoană umană care suferă direct sau indirect consecințele fizice, 
materiale sau morale ale unei acțiuni sau inacțiuni criminale3. Noțiunea de victimă mai cuprinde și 
unitatea sintetică a stării psiho-fizice și sociale a persoanei care, suferind o violență (psiho-fizică), va 
fi obligată să suporte regulile practice ale acesteia, după cum voința victimei va fi determinată sau 
influențată de actul de agresivitate. Victima înseamnă întotdeauna ființă umană4. Aceasta este 
persoana vătămată penal, adică cea care suferă sau asupra căreia se răsfrânge nemijlocit urmarea 
materială ori starea de pericol creată prin săvârșirea infracțiunii5. În conformitate cu Planul de acțiune 
al Consiliului Europei și al Comisiei Europene privind modalitățile optime de punere în aplicare a 
dispozițiilor Tratatului de la Amsterdam referitoare la crearea unui spațiu de libertate, securitate și 
justiție (pct. 19 și 51), în baza dispozițiilor Tratatului privind Uniunea Europeană și conform 
Avizului Parlamentului European emis la 12 decembrie 2000, au fost analizate aspecte importante 
privind problematica sprijinului ce trebuie să fie acordat victimelor în cadrul procedurilor penale6. 

                                                 
1 Moise A. C., Stancu E. Criminalistica. Elemente metodologice de investigare a infracțiunilor. Ed. Universul 
Juridic. București, 2017, p. 311-312. 
2 Victima este persoana fizică care a suferit o leziune, inclusive un injuriu fizic sau moral, o suferință psihică sau o 
pierdere economică, cauzate în mod direct de acțiuni sau inacțiuni care contravin legii penale. (A se vedea: Decizia 
Cadru a Consiliului Europei privind statutul victimelor în procesele penale. Nr. 220/JAI din 15 martie 2001). La 
nivelul Consiliului Europei protecția victimelor infracțiunilor este asigurată de următoarele documente 
internationale: 1) Convenția Europeană privind compensarea victimelor infracțiunilor violente. Adoptată la 
Strasbourg la 24 noiembrie 1983; 2) Recomandarea R (85) 11 Privind poziția victimei în cadrul dreptului penal și a 
procedurii penale etc.  
3 Bărăscu A. Protecția martorilor – necesitate în combaterea marii criminalități. București, 2007, p. 36. 
4 Butoi T. ș.a. Victimologie. Perspectiva psihologiei victimale asupra cuplului penal victimă-agresor. Ed. Pinguin 
Book, București, 2004, p. 151. 
5 Boroi A., Nistoreanu Gh. Drept penal. Partea specială. Curs universitar. Ed. ALL BECK. București, 2005, p. 18. 
6 Măgureanu A. F.. Statutul victimelor infracțiunilor în cadrul procedurilor penale conform reglementărilor 
comunitare. Dimensiunea științifică și praxiologică a dreptului. Materialele Conferinței științifice internaționale 
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În literatura de specialitate, drepturile victimei sunt expuse în baza corelației existente între 
psihologie și normele de drept procesual penal (emoțiile victimei, opiniile publicului larg și nu numai 
față de victimă.1 Tot acestea în găsesc și o reflectare în conținutul normelor internaționale referitoare 
la acest subiect.2 Drepturile inculpatului și ale victimei nu pot fi concurențiale în mod obligatoriu, ele 
avînd capacitatea de a se completa neexcluzîndu-se reciproc, moment conformat și de jurisprudența 
CtEDO3. 

O particularitate a cercetării infracțiunii de trafic de ființe umane constă în necesitatea unei 
colaborări intrernaționale între statele unde a avut loc răpirea, recrutarea, transportarea, transferul, 
adăpostirea sau primirea persoanei, în scop de exploatare sexuală comercială sau necomercială, prtin 
muncă sau servicii forțate, pentru cerșetorie, în sclavie sau în condiții similare sclaviei, de folosire în 
conflicte armate sau în activități criminale, de prelevare a organelor, țesuturilor și/sau celulelor, 
precum și de folosire a femeii în calitate de mamă-surogat. În fiecare caz concret este necesar de a 
folosi totalitatea normelor juridice pentru atragerea persoanelor vinovate la răspundere. Victimele 
traficului de ființe umane urmează a fi supuse, în mod obligatoriu examinării corporale. Aceasta 
poate avea loc după adresarea lor cu plângere privind infracțiunea comisă, fie după descoperirea lor 
în urma raidurilor, a operațiunilor speciale privind reținerea comerțianților cu „marfă vie”, a 
persoanelor care le adăpostesc sau care exploatează victimele prin muncă în condiții de sclavie. 

Examinarea corporală constituie o modalitate a cercetării, având ca obiect corpul omenesc. 
Obiect de cercetare poate fi corpul învinuitului, bănuitului, inculpatului, sau al părții vătămate. Atât 
persoanele menționate, cât și apărătorul pot înainta o cerere privind efectuarea examinării. La 
efectuarea examinării corporale se emite o ordonanță a organului de urmărire penală, aceasta fiiund 
autorizată de către judecătorul de instrucție. În cazul unui delict flagrant, examinarea poate fi 
efectuată fără autorizația judecătorului de instrucție, care este înștiințat în termen de 24 de ore4. 

Examinarea corporală este una dintre acțiunile de urmărire penală inițiale și de neamânat, orice 
fel de amânare, tărăgănare la desfășurarea ei, duce la pierderea, schimbarea semnificativă a urmelor 
infracțiunii ce există pe corpul persoanei respective. Totuși, amânarea desfășurării nu exclude faptul 
de pregătire amănunțită către aceasta, presupunând: a) analiza datelor faptice, care sunt necesare 
pentru luarea deciziei de dispunere a efectuării examinării corporale; b) alegerea timpului, locului și 
a particularităților acestor acțiuni; c) pregătirea mijloacelor tehnice pentru depistarea și ridicarea 
urmelor5. 

Rezultatele examinării corporale permit fixarea stării victimei, ceea ce este necesar pentru a 
demonstra exploatarea și constrângerea de a munci. Din considerentul că această constrângere 
reprezintă rezultatul batjocurilor, loviturilor, torturării și ale altor forme de violență, rezultatele 
examinării corporale reprezintă o probă evidentă și convingătoare a activității infracționale a 
făptuitorilor. 

Astfel, în procesul examinării corporale este necesar să atragem o atenție deosebită la prezența 
zdreliturilor, echimozelor, cicatricelor și a altor leziuni corporale iremediabile pe corpul victimei, 
stabilind gradul de gravitate al acestora. O atenție aparte trebuie acordată descoperirii și ficării 
posibilelor urme de legare la nivelul încheieturii mâinilor, a gleznelor, precum și a urmelor folosirii 
peliculei lipicioase (adezive) pe față, gât pentru a preveni strigătele victimei. 

                                                                                                                                                             
„Contribuții la dezvoltarea doctrinară a dreptului”. In honorem Elena Aramă, doctor habilitat în drept, profesor 
universitar, om emerit. Ed. Bons Offices. Chișinău, 2009, p. 192. 
1 Groza D. Drepturile victimei. Recuperarea în uitare. Ed. LUMEN. Iași, 2006. 
2 Recomandarea 85 (11) a Consiliului Europei privind poziția victimei în cadrul dreptului penal și al procedurilor 
penale din 28 iunie 1985 și Declarația Națiunilor Unite privind principiile de bază ale justiției pentru victimile 
infracțiunilor și ale abuzului de putere, expusă în cadrul Rezoluției Adunării Generale a ONU la 29 noiembrie 1985. 
3 Hotărîrea CtEDO în cauza Pelissier și Lassi vs Franța din 25 martie 1999. 
4 Dolea I. Codul de procedură penală al Republicii Moldova. Comentariu aplicativ. Ed. Cartea Juridică. Chișinău, 
2016, p. 315. 
5 Gheorghiță M. Tratat de criminalistică. Chișinău, 2017, p. 503. 
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În cazul în care victima s-a adresat de sine stătător pentru asistență medicală, apoi este necesar 
să stabilim: 1) când și cărei instiutuții medicale s-a adresat; 2) dacă această adresare a fost perfectată 
documentar; 3) cu cine dintre lucrăririi instituției medicale a comunicat victima; 4) tratamentul 
recomandat victimei. 

Aceste circumstanțe trebuie verificate, în continuare, în mod obligatoriu prin studierea de mai 
departe a actelor medicale corespunzătoare (fișele de înregistrare, certificate, adeverințe medicale, 
istorii de boală etc.) în cadrul instituțiilor medical-curative. Ulterior, personalul medical și cel de 
deservire, care au comunicat cu victima, urmează a fi audiați în mod obligatoriu. Urmează să luăm în 
calcul faptul că în caz de lipsă a înscrisurilor medicale privind adresarea victimei pentru asistență 
medicală, declarațiile lucrătorilor medicali pot fi unicul mijloc de probă referitor la starea psihică și 
fizică a ei la momentul adresării pentru ajutor. 

Datele faptice, după cum este cunoscut, pot fi obținute în urma desfășurării unui șir de acțiuni 
de urmărire penală (cercetări la fața locului etc.) și a măsurilor speciale de investigații. În așa mod, la 
cercetarea la fața locului pot fi identificate urme, particularitățile formării lor fiind depistate în cadrul 
examinării corporale. Depistarea la locul faptei a diferitelor urme, ce conțin particularitățim 
anatomice, funcționale, biologice, microparticule servesc ca temei pentru efectuarea examinării 
corporale1. 

Examinarea corporală a victimei depistate, de exemplu, în procesul cercetării locului faptei sau 
a percheziției, urmează a fi efectuată de îndată. Această acțiune de urmărire penală trebuie efectuată 
cu luarea în calcul și cu cunoștință de cauză a întregului spectru de urme care poate fi descoperit. La 
aceste urme se atribuie: 

- urme de epuizare, extenuare fizică și psihică a persoanei răpite, recrutate, transportate, 
transferate sau adăpostite în scop de exploatare; 

- urme ale violenței, leziunilor, vătămărilor corporale, la care persoana răpită, recrutată, 
transportată, transferată sau adăpostită în scop de exploatare a fost supusă; 

- urme ale injecțiilor, ca urmare a administrării substanțelor narcotice sau psihotropice pentru a 
învinge voința victimei; 

- urme ale folosirii persoanei răpite sau recrutate la munci fizice. 
Pentru formularea învinuirii aduse este extrem de important ca declarațiile părții vătămate să 

corespundă caracterului urmelor de pe corpul său, iar concluziile expertizei medico-legale să explice 
proveniența urmelor, stabilite în procesul examinării corporale2. Expertiza este solicitată pentru 
evaluarea acelor fapte care aduc atingere intregrității corporale sau sănătății persoanei (lovirea sau 
alte violențe, vătămarea corporală). Legea diferențiază gravitatea infracțiunilor din această categorie 
pe baza unui criteriu medico-legal (durata îngrijirilor medicale), fapt ce atrage o responsabilitate 
deosebită. De aceea, în rezolvarea problemelor medico-legale trebuie respectate cu strictețe regulile 
metodologice, și anume: 

- descrierea corectă și amănunțită a leziunilor; 
- efectuarea tuturor investigațiilor complementare indicate la caz; 
- urmărirea bolnavului în timp pentru evaluarea dinamică a leziunilor în evoluția lor și pentru 

prevenirea complicațiilor3. 
Acest fapt ne va permite ca, în baza rezultatelor cercetării, să identificăm anumite legături 

probatorii între: 
a) mijloacele de constrângere a victimei, depistate în procesul cercetării la fața locului sau a 

percheziției și urmele de pe corpul sau hainele ei; 
b) depozițiile victimei și urmele infracțiunii descoperite la fața locului sau în cadrul 

percheziției; 
                                                 
1 Ibidem, p. 503. 
2 Смирнов В. К., Варчук Т. В., Дубовая Т. А. Типологический подход при производстве по уголовным делам 
о торговле людьми. Изд. ЮНИТИ-ДАНА. М., 2009, с. 143. 
3 Groza I. L., Astărăstoaie V. Introducere în medicina legală pentru juriști. Ed. C. H. BECK. București, 2007, p. 185. 



Բ쌀

356 

c) mijloacele de muncă descoperite, urmele de pe corpul sau hainele victimei și declarațiile ei 
referitoare la caracterul și conținutul muncilor pe care a fost constrânsă să le presteze. 

În caz de depistare a urmelor injecții pe corpul victimei, este rațional de a purcede, prin 
ordonanță, la colectarea mostrelor de sânge pentru dispunerea ulterioară a expertizei în vederea 
depistării în sângele persoanei examinate a urmelor de substanțe narcotice sau psihotrope. 

Obligativitatea obținerii mostrelor de sânge pentru cercetare poate fi, de asemenea, legată de 
necesitatea stabilirii, în procesul examinării corporale, a semnelor de infecție cu boli venerice. 
Această circumstanță dictează necesitatea luării măsurilor de precauție de către ofițerul de urmărire 
penală, lucrătorul medical, care participă la actul de examinare corporală și de colectare a mostrelor 
pentru cercetare. 

Necesitatea examinării corporale a victimei este legată, de asemenea, de faptul că rezultatele ei, 
inclusiv, în complex cu rezultatele expertizelor judiciare, pot servi în calitate de temeiuri pentru 
calificarea suplimentară a acțiunilor făptuitorilor în baza altor norme ale legii penale (ca de exemplu, 
viol, privațiune ilegală de libertate, vătămări corporale, transmiterea unei boli venerice, contaminarea 
cu maladia SIDA). 

Este necesar să ținem cont și de următorul fapt: cauzarea de leziuni corporale este examinată 
de legea penală a unor state în calitate de semn calificativ a normei penale care stabilește răspunderea 
pentru comiterea faptelor de trafic de ființe umane1. 

La examinarea corpului, trebuie să existe o consecutivitate a acțiunilor. De regulă, mai întâi se 
face o examinare generală a corpului, ulterior, în mod consecutiv, se examinează părțile corpului de 
sus în jos (capul, gâtul, umerii, pieptul, spatele, abdomenul, organele genitale, fesierii, picioarele). Cu 
certitudine, mai atent sunt analizate acele părți ale corpului unde probabilitatea existenței urmelor 
infracțiunii este mai mare (ținând cont de particularitățile cauzei cercetate, de datele obținute 
anterior). Urme caracteristice pe corpul uman ale infracțiunii, de obicei, sunt: leziunile corporale, 
hemoragiile, zgârâeturile, rănile, petele de sânge, spermă, alte substanțe. La depistarea urmelor de 
acest fel, se descriu caracterul lor, locul amplasării, mărimea, numărul, forma culoarea. 
Semnalmentele specifice la fel se descriu după toți parametrii2. 

Examinarea corporală a părților vătămate trebuie efectuată cu aplicarea înregistrării video sau a 
fotografiei judiciare. O condiție obligatorie, în acest sens, o reprezintă fotografierea în detaliu și 
înregistrarea video a urmelor descoperite pe hainele și corpul persoanei vătămate3. Obicete ale 
acestor înregistrări pot fi urmele infracțiunii, semnele respective depistate, cu excepția zonelor intime 
ale corpului uman4. 

Concluzii. Planificând efectuarea acțiunii de examinare corporală a victimei în vederea 
stabilirii anumitor fapte sau circumstyanței ale cauzei cercetate, este necesar să ne ghidăm de 
prevederile art. 95-101 CPP al RM, pentru a asigura o administrare a probelor, care ar răspunde 
cerințelor admisibilității, utilității și veridicității. Nu trebuie să trecem cu vederea cerința legii 
procesual penale referitoare la admisibilitatea probelor, care ne obligă să administrăm un cumul de 
probe ce s-ar referi, în exclusivitate, la elementele obiectului probatoriului. 

De asemenea, particularitățile tactice ale examinării corporale în procesul cercetării cazurilor 
de trafic de ființe umane sunt determinate de particularitățile cauzei și de situația de urmărire penală 
existentă în dosar. 
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Summary:The Bar and lawyers are important subjects of contemporary human society that 

ensure the efficient and civilized functioning of law institutions in society in the interests of all its 
members. The Bar and lawyers together constitute a unique system, the activities of which are 
regulated by the most important normative acts of Romania, among which: the Romanian 
Constitution, in particular art. 24 of the Constitution, the Civil Procedure Code and the Civil Code, 
the Criminal Procedure Code and the Criminal Code; Labor Code; The Law on the Organization 
and Exercise of the Lawyer's Profession no. 51/1995, the Lawyer's statute as of December 3rd , 2011. 
 The practice of legal relations in Romania shows that the mentioned normative acts ensure a 
good functioning of the system. However, the actual enforcement of normative provisions on lawyer' 
activities, especially lawyers' sanctions, reveals the existence of contradictions in the law that 
prevent lawyers from realizing their professional rights and obligations for the good of citizens and 
create instability in their lives. Studying, highlighting and analyzing these contradictions, 
formulating proposals for amending and completing the content of concrete normative acts that 
would eliminate the discovered contradictions is the complex objective of this paper. 

Keywords: non-payment of contributions, disciplinary deviation, disciplinary sanction, 
legislation, lawyers. 
  

Art.28 din Legea 51/1995 stipulează, că calitatea de avocat este suspendată în caz de 
incompatibilitate pe perioada interdicției de a profesa, dispusă prin hotărâre judecătorească sau 
disciplinară la cererea scrisă a avocatului și în caz de neplată totală sau parțială a taxelor și a 
contribuțiilor profesionale către barou, către UNBR și către sistemul propriu de asigurări sociale, 
timp de 3 luni de la scadența acestora și până la lichidarea integrală a datoriilor. 

Aliniatul ”m” al (2) din art.56 al Legii 51/1995 stabilește, că Consiliul Baroului de avocați 
suspendă din exercitarea profesiei, pe durata neplății taxelor, avocatul care nu achită taxele și 
contribuțiile prevăzute de lege și de statutul profesiei timp de 3 luni de la scadența acestora, dacă a 
fost avertizat despre neplată și nu s-a conformat obligației. 

Art.86 din Legea 51/1995 indică, că avocatul răspunde disciplinar pentru nerespectarea 
prevederilor Legii nr. 51/1995 sau ale Statutului profesiei de avocat, cât și pentru alte abateri 
disciplinare săvârșite în legătură cu profesia. 

Art.87 stabilește că anchetarea abaterii și exercitarea acțiunii disciplinare sunt de competența 
Consiliului Baroului. 

p.(4) al art.87 stabilește că acțiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an 
de la data săvârșirii abaterii. 

Art.88 al Legii nr. 51/1995 stabilește, că în cadrul  fiecărui Barou se organizează și 
funcționează o comisie de disciplină care judecă abaterile disciplinare săvârșite de avocații Baroului. 
 p.(5) din art.88 dispune, că procedura judecării abaterilor disciplinare este stabilită în statutul 
profesiei și se completează cu prevederile Codului de procedură civilă a României. 
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Art.89 din Legea nr.51/1995 stabilește sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate avocaților. 
Printre acestea se regăsesc: mustrarea, avertismentul, amenda, suspendarea de drept din exercițiul 
profesiei, până la achitarea sumei amenzii, interdicția de a exercita profesia pe o perioadă de la o lună 
la un an, excluderea din profesie. 

Studierea atentă a prevederilor legale enumerate mai sus, cât și a prevederilor respective din 
Statutul profesiei de avocat din 03.12.2011 permite să descoperim neclarități și contradicții pe care 
am dori să le analizăm, să evidențiem caracterul lor, efectul lor posibil asupra variantelor de 
soluționare a problemelor și conflictelor care au avut loc și se mai pot întâmpla în practica avocaților 
din România, propunând și unele soluții de înlăturare a neclarităților și contradicțiilor. 

Prevederile aliniatului ”c” ale p.(1) din art.28 din Legea 51/1995 indică că pentru neplata totală 
sau parțială a taxelor și contribuțiilor profesionale avocatul poate fi suspendat din profesie, până la 
achitarea deplină a datoriilor. Deci, pentru neplata  datoriilor, chiar și dacă ele nu sunt stabilite și 
fixate printr-un document oficial, emis de un organ competent, avocatul poate fi supus unor 
sancțiuni, necătând că există căi prevăzute în legislația civilă a României pentru urmărirea și 
încasarea de creditor a datoriilor de la debitor. 

Prevederi analogice conține și aliniatul ”m” al p.(2) din art.56 al Legii nr. 51/1995 cu o mică, 
dar importantă precizare, despre care vom discuta mai jos. 

Ținem să menționăm, că art.28 al Legii nr.51/1995 nu conține nici un criteriu, referitor, la 
caracterul juridic al acțiunilor de suspendare din profesie a avocatului învinuit de neplata taxelor și 
contribuțiilor în fondurile comune ale sistemului. Consider că problema caracterului juridic al 
acțiunii de suspendare a avocatului pentru datorii față de sistemul în care activează a fost soluționată  
nereușit și numai parțial în art.89 din Legea nr.51/1995 prin faptul, că suspendarea din profesie 
pentru datorii a fost exclusă din lista sancțiunilor disciplinare aplicate avocaților. 

Dar dacă suspendarea avocatului din profesie nu este o sancțiune disciplinară, atunci care-i 
caracterul juridic al acestei acțiuni ? În actele normative ce reglementează nemijlocit activitatea 
avocaturii și avocaților, nu există un răspuns clar la această întrebare. De ce oare suspendarea din 
profesie a avocatului, conform dispozițiilor sus menționate, a fost exclusă din lista sancțiunilor 
disciplinare ? Posibil din greșeală și această greșeală ar trebui corectată. Cred, că pentru orice 
specialist în domeniul dreptului suspendarea avocatului din profesie, în toate cazurile, este o 
sancțiune (o pedeapsă) ce poate fi aplicată lui numai pentru o încălcare directă a unor dispoziții 
normative. De asemenea, cred, că este de necontestat faptul că relațiile de suspendare din exercitarea 
profesiei se nasc și se derulează în sfera realizării drepturilor avocatului la muncă și aspirațiilor sale 
profesionale în domeniul ales benevol. Deci, esența respectivelor relații are un caracter de egalitate și 
parteneriat între subiecții lor, care au decis să activeze în comun pentru a realiza anumite scopuri. 
Asemenea relații nu pot avea un caracter administrativ sau penal. Ele sunt relații de parteneriat, de 
colaborare, sunt relații de muncă, relații cu caracter civil și în orice societate ele sunt reglementate de 
dispozițiile actelor normative cu caracter civil. 

Baza reglementării juridice a acestor relații se conține în Constituția și Codul muncii ale 
României. Articolul 41 din Constituția României, prin voința legiuitorului, este dedicat reglementării 
relațiilor sociale de muncă, ca relații cu caracter fundamental între oameni, între persoane fizice și 
juridice. Punctul unu al art.41 din Constituție stabilește clar, că dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.1 
După părerea noastră, aceste dispoziții imperative ale legii fundamentale impun concluzia, că 

                                                 

1 Modificată si completată prin Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei nr. 429/2003, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 
758 din 29 octombrie 2003, republicată de Consiliul Legislativ, in temeiul art. 152 din Constitutie, cu reactualizarea denumirilor si dandu-se 
textelor o nouă numerotare (art. 152 a devenit, in forma republicată, art. 156)  
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suspendarea din profesie pentru datorii de către sistemul în care activezi, este o îngrădire a dreptului 
la muncă și ca rezultat, aplicarea acesteia avocaților este un act neconstituțional. 

 Art.248 din Codul muncii stabilește sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate, în cazul în care 
se comite o abatere disciplinară. Acest articol, ca și art.89 din Legea nr.51/1995, de asemenea, 
exclude suspendarea din funcție pentru datorii, ca sancțiune disciplinară. Aici ar trebui să menționez, 
că art.89  din Legea 51/1995 admite, ca sancțiune disciplinară, suspendarea din profesie a avocatului 
pentru neplata la timp a amenzilor. În cazul dat se evidențiază o neclaritate. De ce în cazul neplății la 
timp a cotizațiilor în fondurile comune, suspendarea din profesie nu este considerată sancțiune  
disciplinară, iar neplata amenzilor se consideră sancțiune? Să înțelegem că neplata amenzilor și 
neplata contribuțiilor sunt acțiuni cu caracter juridic diferit ? 

 Sunt convinsă că aceste fapte (inacțiuni) au același caracter juridic. 
 Și amenzile și contribuțiile sunt sume de bani pe care avocatul trebuie să le achite în baza 

dispozițiilor unor acte juridice obligatorii. Neplata acestor sume de bani este o faptă de neîndeplinire 
de către avocat a obligațiunilor sale asumate benevol ori impuse prin hotărârea (decizia) unui organ 
competent. Neplata, ca faptă juridică, se manifestă prin inacțiunea avocatului. Inacțiunea poate fi 
rezultatul unei neglijențe, ignorării conștiente și directe a obligațiunii sale sau, în cazul suspendării 
pentru neplata contribuțiilor, dezacordului avocatului cu existența totală a datoriei ori mărimea 
sumelor calculate. Este cazul să indicăm, că între obligațiunea de a plăti amenda și obligațiunea de a 
plăti datoria pentru contribuții este o diferență esențială. Prima obligațiune poate apărea pentru 
avocat numai din conținutul unui document juridic emis de un organ competent și devenit irevocabil 
sau acceptat benevol de avocat. 

Dar, neplata mai mult de 3 luni  a datoriilor pentru contribuții poate fi apreciată ca încălcare 
comisă de avocat și  sancționată prin suspendare a acestuia din profesie, fără știrea și participarea lui, 
datorită simplului motiv, că conform Legii 51/1995 și Statutului profesiei de avocat suspendarea din 
exercitarea profesiei pentru neplata mai mult de 3 luni a contribuțiilor nu se consideră sancțiune 
disciplinară și organele de conducere a sistemului avocățesc, consideră că ele pot suspenda avocații 
din profesie fără a îndeplini procedurile pentru aplicarea sancțiunilor disciplinare, prevăzute de 
art.250-252 din Codul muncii al României, art.86-88 din Legea nr.51/1995 și art. 277-284 din 
Statutul profesiei de avocat1. 

Procedurile menționate exclud posibilitatea aplicării sancțiunilor disciplinare fără o anchetă 
preliminară. Însă, suspendarea din exercitarea profesiei de avocat, deoarece nu se enumeră printre 
sancțiunile disciplinare indicate în art.89 din Legea nr.51/1995,  se aplică fără anchetă preliminară, 
prin decizie subiectivă și  arbitrară a Consiliului Baroului din care face parte avocatul, chiar și fără a 
se obține de la avocatul învinuit o lămurire scrisă privind existența ori neexistența datoriei la care se 
pretinde. 

Barourile avocaților din România, în baza art.44 din Legea 51/1995 sunt obligate să 
întocmească listele avocaților, membrii ai Baroului, inclusiv ale avocaților suspendați din profesie. 
Nu pot exista îndoieli, că Barourile execută aceste cerințe normative. Listele respective, ca regulă, 
pot fi găsite pe site-urile Barourilor din internet. Însă, din listele publice ale membrilor Barourilor de 
avocați, se poate afla doar numărul total al avocaților suspendați și nicidecum nu se poate determina, 
câți avocați au fost suspendați din profesie pentru neplata taxelor, cotizațiilor și amenzilor. Practica 
activității Barourilor de avocați din România arată că suspendările din profesie pentru neplata taxelor 
și contribuțiilor se întâmplă rar, iar dacă asemenea cazuri, totuși au loc, avocații, sub amenințarea de 
a rămâne fără surse de existență, depun toate eforturile pentru a soluționa cât mai urgent conflictul 
apărut. 

                                                 
1 Statutul profesiei de avocat a fost adoptat prin Hotărârea nr. 64/2011 a Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România, publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 898 din 19 decembrie 2011 
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Însă, practica vieții sistemului avocățesc este bogată și diversă: ea cunoaște și cazuri de 
suspendare a avocaților din exercitarea profesiei pentru neplata contribuțiilor care au ajuns obiecte de 
examinare a instanțelor judecătorești din țară. 

Astfel, Baroul ”N” în 2015 a suspendat din profesie avocatul ”X” , care în 2010 s-a îmbolnăvit 
grav,  a fost supus  unor intervenții chirurgicale complicate și proceduri de reabilitare îndelungate. 
Abia, în 2017 el a revenit la Barou, unde  i s-a declarat că a fost suspendat din profesie în 2015 și nu 
în 2010, și că la ziua când a revenit, are o datorie față de Barou în mărime de peste 50.000 lei. 
Suspendarea din profesie a fost decisă de Consiliul Baroului, fără o anchetă prealabilă, fără avertizări 
despre sumele pretinse, fără înștiințarea avocatului despre ședința Consiliului ce urma să examineze 
cazul lui, fără ca avocatului să i se comunice Decizia de suspendare din 2015, imediat după adoptarea 
ei.  

Despre Decizia Consiliului Baroului din noiembrie 2015 de suspendare a sa din profesie și 
despre sumele de bani pretinse de la el în calitate de datorii avocatul a aflat în vara anului 2017, când 
s-a prezentat la Barou să-și reia activitatea în profesie ca avocat definitiv. 

Tot în vara anului 2017 avocatul a stabilit, că numele său nu se regăsește nici în unul din 
tablourile avocaților Baroului, inclusiv a celor suspendați, publicate pe site-ul Baroului. În luna iunie 
2017 avocatul a depus la Barou cerere de a i se ridica suspendarea și a fi restabilit în Tabloul 
avocaților definitivi, însă cererea lui a fost respinsă de Consiliul Baroului fără nici o motivare. 
Decizia respectivă a Consiliului a fost contestată de avocat la Consiliul Uniunii Naționale a 
Barourilor din România. După tergiversări îndelungate de peste 6 (șase) luni Consiliul UNBR a 
respins contestația ca neîntemeiată. 

Trebuie să menționez, că și Consiliul Baroului, și Consiliul UNBR, au examinat cererea și 
contestația menționate fără a-l informa pe avocat despre data ședințelor respective, fără careva 
anchete prealabile, fără a-i cere lămuriri avocatului ori a-l asculta în ședințele acestor organe. În 
martie 2018 avocatul a contestat Deciziile organelor sus indicate la Curtea de Apel București, care 
urmează să aprecieze pozițiile părților și să le dea o calificare și soluționare legală. Sper, că Decizia 
Curții de Apel București în cauza dată va fi anunțată în curând și vom avea ocazia s-o studiem, 
analizăm și apreciem prin prisma teoriei generale a dreptului și protecției drepturilor omului. 

Dar, în prezent, când încă nu știm ce va decide Curtea de Apel București în cauza dată, analiza 
prevederilor legale efectuată mai sus și exemplul expus ne permit să contestăm anumite situații, să 
formulăm unele concluzii și să propunem soluții rezonabile și anume: 
 a) privind situațiile: 
 - neplata la timp a taxelor și contribuțiilor de către avocat în fondurile comune ale sistemului este 
o inacțiune, care poate fi săvârșită de acesta și cu intenție, însă credem că asemenea situații nu am 
putea depista în tot sistemul din țară. Ca regulă, inacțiunile respective se săvârșesc neintenționat, din 
neglijență ori datorită unor circumstanțe nefavorabile, asemenea celor întâmplate cu avocatul ”X”, 
descrise mai sus; 
 - circumstanțele nefavorabile ca : decesul, îmbolnăvirea gravă, accidentul rutier, neglijența în 
serviciu a colaboratorilor angajați din sistemul avocățesc și a membrilor organelor de conducere ale 
sistemului, pot să se întâmple cu orice avocat din sistem; 
 - neplata la timp a taxelor și contribuțiilor, dacă este rezultatul unei intenții ori neglijențe vinovate 
trebuie să fie considerată o încălcare a dispozițiilor p.c.din art.28 al Legii nr.51/1995 și poate fi 
pedepsită; 
 - pedeapsa pentru neplata taxelor și contribuțiilor în toate cazurile poate fi aplicată numai dacă 
aceasta a fost efectuată prin inacțiunea vinovată a avocatului; 

 - în cazul nostru avocatul ”X” s-a îmbolnăvit în iunie 2010 și a încetat să achite taxele 
obligatorii din iulie 2010 și conform aliniatului ”c” din art.28 și aliniatul ”m” al p.(2) din art.56 ale 
Legii nr.51/1995 organele abilitate ale Baroului erau obligate să întreprindă toate măsurile pentru a 
stabili cauzele neplăților, situația avocatului și a-l avertiza,  că este dator sistemului o sumă concretă, 
că va fi suspendat din profesie, dacă nu o va achita până la un anumit termen stabilit. 
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Însă, Baroul nu a întreprins nici o acțiune din cele enumerate mai sus, care trebuiau efectuate 
în lunile octombrie – noiembrie 2010, fapt  ce ne permite să afirmăm, că colaboratorii și conducerea 
de atunci a Baroului au dat dovadă de neglijență în serviciu și nu și-au îndeplinit obligațiunile 
stabilite de lege. 

Conform dispozițiilor menționate mai sus, ale art.28 și 56 din Legea nr.51/1995 avocatul”X” 
urma să fie suspendat din profesie în 2010 și nu după 5 ani, în 2015. 

Consiliul Baroului în decizia sa din noiembrie 2015, nu a motivat de ce a decis să-l suspende 
din profesie pe avocatul ”X” abia în noiembrie 2015 și nu l-a suspendat în noiembrie 2010.  
 Dacă Baroul l-ar fi suspendat din profesie pe avocat în 2010 atunci suma datoriei avocatului ar fi 
fost mult mai mică și el, poate ar fi achitat-o benevol în 2017 și nu ar fi apărut litigiul pe care-l 
analizăm. În așa situație ar fi câștigat și Baroul și avocatul. Dar, poate, Baroul intenționat nu l-a 
suspendat pe avocat, deoarece era cointeresat să obțină cât mai mulți bani de la el?  
 b) privind concluziile: 
 - neplata intenționată ori neplata ca rezultat al neglijenței este o încălcare a legislației, care 
reglementează relațiile civile de muncă ale avocaților cu sistemul  avocaturii, deci conform și 
dispozițiilor menționate ale Codului muncii (art.247), cât și opiniilor științifice ale savanților din 
România1, încălcarea respectivă pe care o analizăm, indiscutabil, are un caracter de abatere 
disciplinară a avocatului în relațiile sale cu sistemul în care activează și parte componentă al cărui era 
și este; 
 - dacă avocatul a săvârșit o abatere disciplinară și acest fapt a fost stabilit conform actelor 
normative în vigoare, atunci față de el urmează să fie aplicată și o pedeapsă disciplinară. Care 
pedeapsă va fi aplicată, vor decide organele competente, conducându-se de prevederile art.248 din 
Codul muncii, inclusiv, având în vedere în mod special p.(2) al acestui articol2; 
 - p.(2) al art.248 din Codul muncii permite sistemului avocaturii să aibă ”un alt regim 
sancționator” stabilit prin statutul profesional aprobat; 
 - în actele normative speciale relațiile din sistemul avocaturii, în special în Legea nr.51/1995 și 
Statutul profesiei de avocat, suspendarea din profesie pentru neplata taxelor și cotizațiilor nu este 
prevăzută ca sancțiune (pedeapsă) disciplinară și acest fapt nu poate fi contestat ori  ignorat. 
 Da, în art.89 din Legea 51/1995 este admisă suspendarea din profesie pentru neplata la timp a 
amenzilor, dar despre suspendare ca sancțiune disciplinară pentru neplată a taxelor și cotizațiilor în 
acest articol nu se spune nici un cuvânt. Deci, dacă suspendarea din profesie pentru neplata taxelor și 
contribuțiilor nu este prevăzută de art.248 din Codul Muncii și de art.89 din Legea nr.51/1995, cât și 
de Statutul profesiei de avocat, atunci asemenea sancțiune disciplinară nu există și ea nu poate fi 
aplicată avocaților.  Concluzia dată  se bazează pe lege, știința juridică și bunul simț și poate fi una 
benefică  pentru sistemul avocaturii, deoarece sistemul nu ar trebui să umilească membrii săi, 
amenințându-i cu pedepse pentru datorii, în timp ce are la îndemână mecanismele dreptului civil 
pentru încasarea datoriilor, inclusiv a celor confirmate prin hotărâre judecătorească; 
 c) privind soluții rezonabile: 
 - toate problemele indicate mai sus ar putea fi soluționate de însăși sistemul avocățesc prin 
introducerea în Statutul profesiei de avocat a suspendării din profesie ca sancțiune disciplinară pentru 
neplata taxelor și contribuțiilor în fondurile comune ale sistemului. Această simplă acțiune ar elibera 
membrii Consiliilor Barourilor din România de necesitatea de a încălca legea, asumându-și drepturile 
Comisiilor disciplinare respective și ignorând procedurile legale de aplicare a sancțiunilor 
disciplinare. 
 Această acțiune ar înlătura toate posibilele neclarități privind calificarea juridică a neplății taxelor 
și contribuțiilor, ca abatere disciplinară a avocatului și toate neclaritățile din actele normative ce 
reglementează activitățile avocaților privind caracterul juridic și calificarea juridică a suspendării din 

                                                 
1 Florea Măgureanu, Organizarea sistemului judiciar, ediția a VI-a, Universul juridic, București, 2009, p.356-360 
2 Codul Muncii actualizat si publicat 2018, Monitorul Oficial nr.644 din 07 august 2017 
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profesie a avocatului ca sancțiune disciplinară pentru neplata taxelor și contribuțiilor în fondurile 
comune ale sistemului.   
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 Summary: Genesis and evolution of state is a process around which are many ideas, 

concepts, hypotheses, controversies. History does not provide sufficient arguments for creating a 
complex and exhaustive picture in this problem. The theoretical concerns of identifying the state 
have been constantly manifested since antiquity to the present Although, over time, the state has 
undergone important transformations, depending on ancient, medieval, modern or contemporary 
realities, the state retained its status as an organization that has the monopoly on services, being the 
owner of the sovereignty of citizens. 

 
Geneza și evoluția statului este un proces în jurul căruia au fost și persistă până în prezent 

multiple idei, concepte, ipoteze, controverse, întrucât istoria nu oferă suficiente argumente pentru 
crearea unei imagini complexe și exhaustive în acest sens. Preocupări teoretice ale identificării 
statului s-au cristalizat constant de la anticii Socrate, Platon, Aristotel și până la moderniștii și 
contemporanii  Hobbes, Locke, Hume, Descartes, Kant, Sartre, Schiler, Heidegger,  Foucault  etc. În 
epoca antică un popor era considerat civilizat dacă avea stat, religie uniformă și scriere proprie. 
Platon identifică statul drept o formă tipică de organizare a societăţii, accentuează dreptatea ca 
element definitoriu al statului. În lucrarea sa „Republica" el insistă asupra participării în procesul 
formării cetății, clasei purtătoare a virtuții înţelepciunii, cu scopul elaborării deciziilor politice 
oportune și eficiente (aceștia sunt filosofii - în viziunea lui Platon). Clasa războinicilor şi gardienilor  
este alt element necesar polisului, așa cum are ca prerogativă executarea ordinelor conducătorilor. 
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Producerea bunurilor pentru toți membri societății este principala atribuție celor din clasa 
meșteșugarilor. Colaborarea acestor clase garantează dezvoltarea armonioasă a polisului. Spre 
deosebire de Platon, Aristotel consideră că statul e prin natura sa deasupra indivizilor, după cum 
întregul e deasupra părţilor sale. 1 

Una din condițiile de bază în vederea creării premiselor pentru apariția statului se consideră 
trecerea comunității la modul de viață sedentar. Primele state s-au constituit în Orientul Antic, însăși 
civilizațiile numindu-se fluviale, deoarece, de cele mai dese ori, se conturau în văile marilor fluvii, 
unde pământul era favorabil agriculturii și deci existau condiții pentru un trai sedentar. Sub aspect 
istoric apariția statului a fost condiționată de factori interni: economici (crearea unei piețe arhaice 
prin care se conturau teritoriile închegate economic, apariția surplusului de produse, începutul 
relațiilor de comerț), social-politici (diferențierea de avere, în mare parte influențează diferențierea 
socială, categoriile înstărite, fiind în căutarea unor mecanisme care să le garanteze privilegiile și 
proprietățile), culturali (comunitatea care respecta aceleași tradiții, obiceiuri, vorbea aceeași limbă, 
putea fi mai ușor organizată) și factori externi: pericolul militar din exterior putea grăbi procesul de 
constituire a statutului. Odată cu apariția statului s-au format și trăsăturile distincte ale dreptului. 
„Geneza dreptului este parte integrantă a procesului istoric, a devenirii istorice a societății însăși. 
dreptul apare când oamenii dintr-un grup social încearcă să regleze raporturile dintre ei printr-un 
echilibru între avantajele și dezavantajele pe care le trage fiecare din aceste raporturi”2. Până la 
apariţia scrisului, religia constituia principala modalitatea de păstrare şi transmitere a informaţiei3, 
formând baza sistemului axiologic din antichitate. Aspectul fundamental al religiei, conform căruia 
omul trebuie să răspundă de gândurile şi faptele sale a fost preluat de stat. Dacă în primul caz 
responsabilitatea era în faţa divinităţii, atunci în cel de-al doilea – în faţa instituţiilor statale. 
Autoritatea justiţiei era confirmată şi realizată prin religie. Deseori, instituţiile judecătoreşti, 
cercetând încălcarea legii nu dispuneau de suficiente probe pentru a stabili gradul de vinovăţie şi a 
decide pedeapsa. În asemenea cazuri se practica jurământul sau ordaliile – „judecata zeilor”4.  Treptat 
statul a elaborat legi, preluând de la religie rolul de apreciere a moralităţii şi conduitei oamenilor. 
Realitatea istorică arată că dreptul este un fenomen social inerent societății omenești5. Legea scrisă a 
înlocuit cutuma, modificând-o acolo unde statul avea interes. Spre exemplu diferenţierea socială a 
impus înlocuirea răzbunării sângelui cu legea talionului – „egalilor pentru egal”.  

Rolul statului în viața societății constă în:6 
1.  asigură infrastructura economică necesară funcționării unei societăți moderne:  

definirea și protejarea drepturilor de proprietate, aplicarea contractelor, asigurarea monedei 
standard, menținerea legii, a ordinii, asigurarea sistemului de tarife etc. El furnizează fie în mod 
direct, fie prin intermediul sectorului privat unele bunuri și servicii publice, precum apărarea 
națională, educație, asistență medicală și socială, etc. 

2. se implică în rezolvarea și reglarea conflictelor de grup, atunci cînd între diferitele 
grupuri sociale iau naștere tensiuni. În funcție de ideologia care îi susține activitatea, statul 
sprijină mai mult sau mai puțin pe unele dintre aceste grupuri (de exemplu, pe cei mai slab 
situați sau pe cei mai bine situați economic). 

3. asigură menținerea competiției, contra formării cartelurilor și monopolurilor, și pentru 
protecția consumatorilor. 

                                                 
1 Giorgio del Vecchio, Lecţii de filosofie juridică, Bucureşti, Edit. Europa Nova, 1993, p. 269. 
2 Paraschiv E., Izvoarele formale ale dreptului, București: Ed. C. H. Beck, 2007, p. 11. 
3 Е. Корнилова, О. Нестерова, История архаических и неисламских религий, Москва, ИПК МГЛУ «Рема», 
2009, с. 5. 
4 L. Pădureac, Istoria dreptului (epoca antică): Prelegeri, Laboratoare, Bălţi, Ed. Presa univ. Bălţeană, 2008, p. 60. 
5 Popa N., Teoria generală a dreptului, București: Ed. Actami, 1996, p. 53. 
6 Doina-Olga Ștefănescu, Adrian Miroiu, Adrian-Paul Iliescu, Mihaela Miroiu, Cristian Pоrvulescu, Manual de 
filozofie,  București, Humanitas Educațional, 2003, p. 78-79. 
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4. protejează resursele naturale, pentru a împiedica risipa acestora, degradarea mediului 
natural sau pentru a asigura un mediu corespunzător pentru generațiile actuale și viitoare. 

5. Asigură un acces minim al oamenilor la bunurile și serviciile economice, în special 
pentru cei afectați de malnutriție, șomaj, sărăcie, ca și pentru cei bolnavi, bătrâni etc. 

6. Statul acționează pentru stabilizarea economiei, intervenind în ciclul economic prin 
instrumente ca bugetul, politica monetară, controlul prețurilor sau al salariilor. 

Chiar de la bun început forma de organizare politică a variat de la stat la stat, la fel ca și 
instituțiile politice și cele administrative. Spre exemplul în Egiptul antic, după unificare s-au format 
premise pentru sistematizarea regimului despotic, caracterizat prin puterea nelimitată a regelui, 
caracterul teocratic al statului şi structura rigidă a aparatului de conducere. În Regatul Vechi s-a 
format aparatul de stat, numeros şi bine organizat, alcătuit din trei verigi principale: aparatul central 
(din care făceau parte și instituțiile asemănătoare ministerelor), regional (consilii locale, inițial 
eligibile, conduse de persoane numite de aparatul central) şi local (la nivelul aşezărilor de obşti)1. În 
Babilon, regele Hammurabi (1792-1750 î.Hr.) a uniformizat societatea impunând un cod de legi unic. 
Aparatul birocratic se afla sub controlul strict al regelui şi îndeplinea toate dispoziţiile lui. 
Reprezentanţii administraţiei regale aveau un contact strâns cu reprezentanţii puterii de pe teren: cu 
consiliile şi staroştii obştilor. Au fost create regiuni administrative conduse de reprezentanţii regelui2. 
În Grecia antică orașele polis aveau forma de guvernare diferită. În secolul VI î.Hr., în Atena prin 
reformele promovate de Solon și Clistene s-a instituit democrația. Deși dreptul de participare la viața 
politică aveau doar bărbații cetățeni care trecuse de vârsta de 20 de ani, totuși instituțiile statului 
(Adunarea poporului, Gerusia, Heliaea) trebuiau să funcționeze în interesul poporului și să 
promoveze spiritul dreptății.  

Odată format, statul a evoluat în timp, s-a ajustat transformărilor din societate, pe care la rândul 
său le influența. Spre exemplu statul roman a trecut prin câteva forme de organizare: regalitatea (cu 
instituții care protejau interesele patricienilor și a regelui), republica (în timpul căreia aristocrația prin 
intermediul Senatul domina statul), imperiul cu etapele de Principat și Dominat (s-au creat instituții 
care asigurau supremația împăratului). Cu cât mai mult erau limitate drepturile cetățenilor cu atât mai 
dominante deveneau instituțiile statului. Principatul a înăbuşit spiritul cetăţenesc la romani. Tradiţiile 
republicane ţineau deja de trecut, întrucât ultimul suport al instituţiilor republicane – Senatul – fusese 
întru totul supus principelui. Principatul a pregătit baza statului monarhic absolut, instituit în 
perioada dominatului. Dominatul – regim politic în care instituţiile republicane şi-au pierdut 
importanţa de stat, puterea absolută aparţinând monarhului. Împăratul se intitula dominus deus 
(domn, monarh absolut şi zeu). Trecerea la dominat a fost realizată în 284 de împăratul Diocliţian. 
Consiliul principelui a fost reorganizat în consiliul de stat – consistorium. Aparatul funcţionăresc era 
împărţit în categorii cu o ierarhie internă. Odată cu separarea puterii civile de cea militară s-au format 
funcţionari civili şi militari3. 

Transformările economice, sociale, religioase au influențat evoluția civilizației antice spre cea 
medievală. Primele formațiuni statale medievale – regatele barbare – constituite pe ruinele Imperiului 
Roman de Apus, reprezentau o sinteză dintre democrația militară germană și monarhia romană. 
Etnogeneza medievală  a schițat hotarele viitoarelor state, deși războaiele constante, legăturile 
dinastice au încurajat desele schimbări de hotar. Treptat, creştinismul a devenit o doctrină politică, un 
regulator ideologic şi etic al vieţii societăţii medievale, o formă a conştiinţei, o bază a comunităţii 
culturale a Europei4. Formarea Imperiului Franc a fost însoţită de sinteze politico-religioase. 
Culegerea de legi canonice întocmită în sec. al IX-lea avea aproape putere de lege obligatorie5. 

                                                 
1 Guştiuc A., Chirtoacă L., Roşca V., Istoria universală a statului şi dreptului, Chişinău, 2001, p. 27. 
2 История  государство и права зарубежных стран, под ред. О. Жидков, Н. Крозениниковой, Москва, 1998, p. 
32. 
3 История государства и права зарубежных стран, op. cit., p. 145. 
4 Istoria evului mediu, redacţia lui Z. V. Udalţova şi S. P. Carpov, Chişinău: Ed. Lumina, 1992, p. 363. 
5 Ovidiu Drimba, Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. VI, p. 54. 
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Imperiul Carolingian a reuşit să creeze o civilizaţie unitară şi o cultură europeană, astfel „Europa 
Occidentală a devenit latină prin limbă şi creştină prin credinţă”1. Destrămarea acestui imperiu în 843 
prin înțelegerea de la Verdun a nepoților lui Carol cel Mare a dat naștere Franței, Germaniei și Italiei 
ca state medievale, fiecare preluând structuri politice asemănătoare Imperiului francilor.  

Revoluțiile burgheze și geneza democrației moderne au generat noi metamorfoze în organele de 
conducere, insistând asupra unor drepturi și libertăți personale pe care instituțiile statului erau 
chemate nu doar să le respecte, dar și să le garanteze. Încercarea de stabili o repartizare perfectă a 
puterii pentru a mulțumi cetățenii a modernizat statul dându-i structuri democratice în continuă 
perfecționare. Anomaliile totalitariste și cele autoritare din epoca contemporană au produs mutații 
temporare de sistem, societățile revenind de fiecare dată la normalitate. Statul reprezintă o instituţie 
socială necesară oricărei societăți, cu condiția că membrii acesteia acceptă funcționarea institutelor 
sale (doar cu justificarea necesității funcționării instituţiilor  sociale şi politice - teoria contractualistă; 
conform căreia, oamenii sunt „anteriori“ societății și statului). Scopul principal al populației în 
acceptarea acestor instituții constă în garantarea exercitării și respectării drepturilor și libertăților 
indivizilor, precum și protejarea lor de la abuzurile guvernanţilor. O problemă fundamentală a 
constituirii statale constă în capacitatea și legitimitatea deținerii puterii de către un individ sau un 
grup politic, dacă vorbim de statele democrate aici nu ar trebui să se identifice probleme, pe calea 
alegerilor, grupul politic/persoana care a obținut majoritatea voturilor întrunește toate condițiile 
legale de a deține puterea în mod legitim, autoritatea și puterea celor conduși de către guvernanți este 
un fenomen politic iminent.  În cazul statelor autoritariste și totalitariste situația este mult mai 
complexă, puterea este forțat preluată de către o persoană sau un grup, drepturile și libertățile 
fundamentale ale cetățenilor nu sunt respectate. 

Max Weber definește statul ca fiind o comunitate umană care pretinde monopolul asupra folosirii 
legitime a forței fizice intr-un teritoriu dat.2 Așa cum spunea și Karl Raimund Popper, statul este un 
rău, dar necesar, este un pericol, dar fără de care comunitatea umană ar fi într-o primejdie și mai 
mare. Statul este cel mai important posesor al puterii, el trebuie să dețină putere mai mult decât orice 
cetățean sau grup de cetățeni. 

În viziunea pluraliştilor, într-un stat modern democrat, nici un grup sau organizaţie sau clasă nu 
poate domina societatea: societatea civilă nu este supusă statului; puterea economică şi cea politică 
nu se suprapun; în diverse domenii, grupuri diverse reuşesc că influenţeze politicile publice. Puterea 
în societate este dispersată, necumulativă. Pentru elitişti o caracteristică a tuturor statelor este 
concentrarea puterii în mâinile unei minorităţi, a “elitelor”. Pentru marxişti, puterea în statele 
capitaliste este deţinută de o clasă dominantă, care se bazează pe poziţia sa privilegiată pe plan 
economic, anume aceea de proprietară a mijloacelor de producţie. 3 

Omul este singura ființă rațională ce-și asigură viitorul existenței sale, doar în cadrul societății 
poate fi susținută legătura dintre generații, pentru a garanta continuitatea ființării umane. Cu părere 
de rău nu în toate comunitățile există această legătură, spre exemplu în statele care se află în stare de 
război perioadă îndelungată sau cele în care persistă multiple conflicte interne legătura este defectată. 
Pentru a depăși aceste probleme oamenii renunță la unele din drepturile și libertățile sale, renunță la 
dreptul său de a se conduce, acceptă conducerea altora, se întrunesc într-o comunitate, și toate cu 
scopul protejării și apărării intereselor individuale de către instituțiile de stat. Populația renunță 
numai la libertăţile care generează și influențează funcţionarea statului ca un institut superior de 
ocrotire a intereselor populației sale. Statul poate fi considerat drept o formă de manifestare a 
libertăţii individuale naturale, un mecanism de apărare și garantare a cesteia. Principiile de 
organizare și funcționare a institutelor statului ce garantează protecția libertăților și drepturilor 
cetățenilor săi, se fundamentează în momentul apariției statului. 
                                                 
1 Ovidiu Drimba, Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. V, p. 34. 
2 Max Weber,  Caracterul “obiectiv” al cunoaşterii în domeniul ştiinţelor sociale şi politice (1904). În vol. Teorie şi 
metodă în ştiinţele culturii. Bucureşti, Polirom 2001.  p. 54, 
3 Adrian Miroiu, Filosofie politică, 2002, p. 9 
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Statul se caracterizează prin următoarele elemente definitorii:1 
1. El este suveran: are puterea supremă pe teritoriul său și este autoritatea fundamentală 

pentru toate legile, adică pentru toate regulile obligatorii care sunt susținute de sancțiuni 
coercitive. Legile sunt susținute de un monopol formal al forței. 

2. Suveranitatea statului se extinde asupra tuturor indivizilor aflați pe teritoriul său și se 
aplică tuturor în mod egal, chiar și celor aflați în poziții de guvernare și de elaborare a 
regulilor. 

3. Personalul statului modern este în cea mai mare parte recrutat și pregătit într-o 
modalitate birocratică (ținând cont în principal de competențele și activitatea fiecăruia) și nu 
clientelară. 

4. Statul are capacitatea de a extrage de la populația sa venituri monetare (taxe, 
impozite) pentru a-și finanța activitățile. 

În concluzie putem afirma că statul este o invenție colectivă, absolut necesară ființei umane 
pentru a supraviețui în contextul diversității etno-culturale, invenție chemată să stabilească un 
echilibru controlabil dintre norme și valori morale, sociale și manifestarea egoismul înnăscut al 
omului. Deși, pe parcursul timpului, statul a suportat importante transformări, în dependență de 
realitățile antice, medievale, moderne sau contemporane, totuși și-a păstrat statutul de organizație 
care deține monopolul asupra unor servicii, fiind titularul suveranității cetățenilor. 

 
Referințe bibliografice: 

1. Drimba, O.: Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. V 
2. Guştiuc A., Chirtoacă L., Roşca V.: Istoria universală a statului şi dreptului, 

Chişinău, 2001. 
3. Miroiu, A.: Filosofie politică, București: Polirom, 2002.  
4. Paraschiv, E.: Izvoarele formale ale dreptului, București: C. H. Beck, 2007. 
5. Pădureac, L.: Istoria dreptului (epoca antică): Prelegeri, Laboratoare, Bălţi: Presa 

univ. Bălţeană, 2008. 
6. Popa N.: Teoria generală a dreptului, București: Actami, 1996. 
7. Ștefănescu, D., Miroiu, A., Iliescu, A., Miroiu, M., Pоrvulescu, C.: Manual de 

filozofie,  București:Humanitas Educațional, 2003. 
8. Udalţova, Z. V., Carpov, S. P. (redacţia): Istoria evului mediul, Chişinău: Lumina, 

1992. 
9. Vecchio, del Giorgio: Lecţii de filosofie juridică, Bucureşti, Edit. Europa Nova, 1993. 
10. Weber, M.: Caracterul “obiectiv” al cunoaşterii în domeniul ştiinţelor sociale şi 

politice (1904). În vol. Teorie şi metodă în ştiinţele culturii. Bucureşti: Polirom 2001. 
11. Жидков, О., Крозениниковa. Н. под ред.: История  государствa и права 

зарубежных стран, Москва, 1998 
12. Корнилова, Е., Нестерова, О.: История архаических и неисламских религий, 

Москва: ИПК МГЛУ «Рема», 2009. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Doina-Olga Ștefănescu, Adrian Miroiu, Adrian-Paul Iliescu, Mihaela Miroiu, Cristian Pоrvulescu, Manual de 
filozofie,  București, HUMANITAS EDUCAȚIONAL, 2003, p. 78. 



Բ씀

368 

PROBLEMELE MECANISMULUI ORGANIZATORIC-LEGAL ÎN ASIGURAREA 
SECURITĂȚII NAȚIONALE PRIN PRISMA NORMELOR PROCESUAL PENALE 

NAȚIONALE 

THE PROBLEMS OF THE LEGAL ORGANIZATIONAL MECHANISM IN THE 
ENSURING NATIONAL SECURITY IN ACCORDANCE WITH THE NATIONAL PENAL 

PROCEDURAL RULES 
 

PUȘCA Dumitru,  
doctorand Universitatea de Studii Europene din Republica Moldova 

 
Summary: The actuality of the theme results from the fundamental condition of the existence 

of Moldovan people, the Moldovan state and is an objective of the country directly related to 
national security. The procedural rules - the legal rules governing the conduct of criminal 
proceedings - are only addressed to those who participate in the criminal trial and in which the 
bodies competent to carry out their criminal-law activities, their duties, the rights and obligations of 
the persons involved in the criminal trial, the sanctions which can be applied in the case of breach of 
criminal procedural rules and which is directly related to national security. The wider study of the 
direct link between criminal procedural rules and national security can result in fundamental errors 
in the application of these rules in order to avoid harming national security. 

 
Securitatea statului este parte integrantă a securității naționale. Prin securitatea statului se 

înțelege protecția suveranității, independenței şi integrității teritoriale a țârii, a regimului ei 
constituțional, a potențialului economic, tehnico-ştiinţific şi defensiv, a drepturilor şi libertăţilor 
legitime ale persoanei împotriva activității informative şi subversive a serviciilor speciale şi 
organizațiilor străine, împotriva atentatelor criminale ale unor grupuri sau indivizi aparte1. În același 
timp, procesul penal are ca scop protejarea persoanei, societății şi statului de infracțiuni, precum şi 
protejarea persoanei şi societăţii de faptele ilegale ale persoanelor cu funcţii de răspundere în 
activitatea lor legată de cercetarea infracţiunilor presupuse sau săvârșite, astfel ca orice persoană care 
a săvârșit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu fie 
trasă la răspundere penală şi condamnată. Iar organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti 
în cursul procesului sunt obligate să activeze în aşa mod încât nici o persoană să nu fie neîntemeiat 
bănuită, învinuită sau condamnată şi ca nici o persoană să nu fie supusă în mod arbitrar sau fără 
necesitate măsurilor procesuale de constrângere ori să nu fie victima încălcării altor drepturi 
fundamentale, astfel fiind evidentă legătura directă dintre securitatea statului și normele procesual 
penale.  

Legea securității statului2 prevede că, securitatea statului se asigură prin stabilirea şi aplicarea 
de către stat a unui sistem de măsuri cu caracter economic, politic, juridic, militar, organizatoric şi de 
altă natură, orientate spre descoperirea, prevenirea şi contracararea la timp a amenințărilor la adresa 
securității statului.  Printre direcțiile principale se află  prerogativa de perfecționare a cadrului juridic 
al asigurării securităţii statului, coordonarea cu alte state a eforturilor în vederea descoperirii, 
prevenirii şi contracarării eventualelor ameninţări la adresa securităţii statului,3fapt nemijlocit legat 
de normele penale și cele procesual penale. Însăși evoluția de la conceptul „securitate de stat” la cel 
de „securitate națională”, ce presupune implicarea în proces a societății civile şi a cetățeanului, în 
scopul antrenării eforturilor comune de îmbunătățire a climatului de siguranță4, denotă nemijlocita 

                                                 
1 Art. 1 din Legea securității statului nr. 618 din 31.10.1995. Monitorul Oficial din 1997 nr. 10-11., art.nr. 117. 
 
2 Legea securității statului nr. 618 din 31.10.1995. Monitorul Oficial din 1997 nr. 10-11, art.nr. 117. 
3 Art. 5  din Legea securității statului nr. 618 din 31.10.1995. Monitorul Oficial din 1997 nr. 10-11., art.nr. 117. 
4 Proiectul Strategiei securității naționale. http://www.presedinte.md/app/webroot/proiecte/SSN16.pdf.  
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implicare și aportul normelor procesual penale în această sferă de o importanță deosebită pentru stat. 
Deoarece prin aplicarea corectă a normelor procesual penale de către organele de drept, cu aplicarea 
corespunzătoare a pedepsei care este o măsură de constrângere statală şi un mijloc de corectare şi 
reeducare a condamnatului avînd drept scop restabilirea echităţii sociale, corectarea și 
resocializarea condamnatului, precum şi prevenirea săvârșirii de noi infracţiuni atît din partea 
condamnaţilor, cît şi a altor persoane1, statul urmărește anume securitatea națională prin, îngrădirea 
elementului social negativ sau reeducarea lui. 

Securitatea națională cît și procesul penal sau normele procesual –penale au la bază legea 
fundamentală precum și tratatele internaționale, de unde rezultă încă o legătură directă între aceste 
două sfere de influență și importanță națională, fiecare din ele deși sunt reglementate prin acte 
juridice aparte, normele juridice a cărora reglementează legătura cauzală unică de conlucrare pentru 
atingerea scopului de siguranță națională. Astfel, normele juridice procesual penale reprezintă reguli 
de conduită comune şi obligatorii, pentru reglementarea şi desfășurarea procesului penal, şi în caz de 
încălcare a acestora, se aplică forța de constrângere a statului2. Normele juridice privitoare la 
desfășurarea procesului penal formează un tot unitar şi pot fi împărțite – în raport de obiectul 
reglementării cât şi în ce privește actul normativ în care sunt cuprinse – în norme de organizare, 
norme de competentă şi norme de procedură. Această clasificare prezintă importanță pentru 
desfășurarea procesului penal – în raport de sancțiunile procesual-penale ce intervin în caz de 
nesocotire a unor astfel de dispoziții legale – anume, încălcarea normelor de organizare şi funcționare 
a autorităților publice judiciare penale, cât şi a celor privind competența acestora atrage nulitatea 
absolută a actului îndeplinit, pe când nesocotirea normelor de procedură atrage doar nulitatea relativă 
dacă sunt îndeplinite condițiile pentru a se aplica această sancțiune.  

Asigurarea securitatea națională prin prisma normelor procesual penale este evidentă, ținând 
cont de  modificarea permanentă a normelor juridice sau crearea de norme juridice cu un sens obscur 
devenită o sursă sigură de dezechilibru social3. În spațiul european, în ultimele decenii tot mai mult 
și-a făcut loc un principiu fundamental pentru existența statului de drept – principiul securității 
juridice sau altfel spus principiul stabilității raporturilor juridice, care se bucură de o largă 
recunoaștere, nu doar în sfera dreptului european, ci și în cea a majorității sistemelor juridice interne 
ale statelor membre, susțin cercetătorii4, care cere, între altele, ca atunci când instanțele judecătorești 
dau o apreciere finală unei chestiuni, constatarea lor să nu mai poată fi pusă în discuție.5 La fel, 
securitatea raporturilor juridice presupune respectarea principiului caracterului irevocabil al 
hotărârilor judecătorești. Acest principiu cere ca nici o parte să nu aibă dreptul să solicite revizuirea 
unei hotărâri irevocabile şi obligatorii doar cu scopul de a obține o reexaminare şi o nouă determinare 
a cauzei.6 S-ar părea că este vorba de securitatea juridică a unei persoane parte a procesului penal, 
însă în realitate prin prisma acestor norme procesul-penale este asigurată și securitatea națională, 
punând ca bază ordinea de drept în societate. 

Importanţa respectării principiul securităţii juridice pentru existenţa statului de drept impune o 
mai mare atenţie acordată calităţii legii. Ca urmare, chiar dacă creşterea exponenţială a numărului de 
acte normative şi a complexităţii acestora poate fi justificată prin factori de natură istorică, 

                                                 
1 Codul Penal al Republicii Moldova, nr. 985 din 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 
72-74, art. nr: 195. 
2 https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-procesual-penal-p-g/dreptul-procesual-penal-ca-ramura-
de-drept/ 
3 Trăilescu, A. Predictibilitatea normelor şi stabilitatea raporturilor juridice – componente ale legalităŃii 
actelor administrative. În: Curentul Juridic, 2011, nr. 1, p. 106-117. pag. 116 
4 Trăilescu,.A. Predictibilitatea normelor şi stabilitatea raporturilor juridice – componente ale legalităŃii 
actelor administrative. În: Curentul Juridic, 2011, nr. 1, p. 106-117. pag. 112 
5 Brumărescu c. României, [GC], nr.28342/95, §61, ECHR 1999-VII, şi cauza Roşca c. Moldovei, nr.6267/02, §24, 
22 martie 2005 
6 Hotărîrea Plenul Curţii Supreme de Justiţie cu privire la aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi 
ale Convenţiei Europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale nr.3. Chişinău, 2014. 
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sociologică, politică, economică, este necesar un efort de disciplinare a excesului normativ şi de 
supunere a normelor edictate rigorilor securităţii juridice. Este vorba de un efort care priveşte 
legiuitorul - primar sau delegat, şi care presupune diagnosticarea problemelor, identificarea de 
remedii adecvate, în sensul organizării activităţii de legiferare prin fundamentarea riguroasă a 
acesteia pe principiile tehnicii legislative şi a creşterii accesibilităţii şi previzibilităţii normelor 
juridice1. 

Mecanismul organizatorico-legal în asigurarea securității naționale prin prisma normelor 
procesual penale naționale este asigurat prin normele juridice mai multor acte normative, fiecare din 
aceste acte normative în mod direct sau indirect reglementează modul de asigurare a securității 
naționale, fapt ce ar putea crea impresia, că securitatea națională este pe deplin asigurată prin prisma 
acestor norme. Însă la un studiu mai amplu al securității naționale prin analogia normelor procesual –
penale se denotă existența problemelor în mecanismului organizatorico-legal în asigurarea securității 
naționale prin prisma normelor procesual penale, care apar odată cu riscul scurgerii informațiilor 
secrete din cadrul autorităților publice și este determinat de nivelul scăzut al responsabilității 
funcționarilor publici, al cunoștințelor în domeniul gestionării documentelor secrete, de lipsa totală a 
unui sistem de protecție a secretului de stat în cadrul sistemului judecătoresc, de lipsa unor măsuri 
juridice şi procedurale de protecție la nivel de Guvern şi al altor autorități publice, de comiterea unor 
încălcări ale legislației în implementarea prevederilor actelor normative ce reglementează măsurile 
de protecție a secretului de stat, de funcționarea inadecvată a Comisiei interdepartamentale pentru 
protecția secretului de stat, respectiv, de neasigurarea de către aceasta a atribuțiilor sale de autoritate 
națională de securitate2.  

O altă problemă a mecanismului organizatorico-legal în asigurarea securității naționale prin 
prisma normelor procesual penale constă în instituirea cadrului juridic tranzitoriu cu identificarea şi 
implementarea unor mecanisme specifice în măsură să contribuie la soluţionarea celor mai stringente 
probleme în perioada de reglementare a conflictului. Asigurarea funcţionării eficiente şi calitative a 
justiţiei, promovarea şi asigurarea exercitării neîngrădite a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului, prin reformarea sistemică a sectorului justiţiei al Republicii Moldova, ridicarea nivelului de 
cultură juridică în cadrul societăţii, în vederea realizării eficiente a actului de justiţie şi a exerciţiului 
deplin al drepturilor şi libertăţilor democratice, ar avea ca rezultat asigurarea securități naționale. 

Consolidarea sistemului de menţinere a ordinii şi a securităţii publice – prin eficientizarea 
activităţii instituţiilor de drept  implicate în procesul penal, modificarea normelor penale și procesual 
penale prin instituirea unor norme ce ar asigura nedivulgarea informaţiilor ce constituie secret de stat, 
sau a altor informaţii oficiale cu accesibilitate limitată a căror divulgare ar putea prejudicia 
respectarea drepturilor şi reputaţia altei persoane, protecţia securităţii naţionale, ordinii publice, 
ocrotirii sănătăţii sau protecţia moralei societăţii, cu excepţia cazurilor cînd dezvăluirea informaţiilor 
nu atinge şi nu poate să atingă un interes legitim legat de securitatea naţională sau cînd interesul 
public de a cunoaşte informaţia depăşeşte atingerea pe care ar putea să o aducă dezvăluirea 
informaţiei, constituie din nou oprobleme a aceluiași mecanism..  

Nu în ultimul rind, eficientizarea mecanismului de prevenire şi combatere a criminalităţii – în 
baza consolidării capacităţilor operaţionale pentru eradicarea factorilor infracţionali, combaterii 
eficiente a faptelor infracţionale şi a fenomenelor de natură infracţională, în particular a crimei 
organizate, crimei transnaţionale, terorismului, crimei informatice etc., armonizării permanente a 
legislaţiei naţionale în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii, precum şi intensificării 
cooperării şi colaborării în acest domeniu, ar contribui la intensificarea securității naționale. Cu 
certitudine, autoritățile naționale sunt conștiente de obligația asigurării unei clarități a procesului 

                                                 
1 Studiul de copatibilitate. Evaluarea compatibilităţii practicii judiciare naţionale în materia securirăţii raporturilor 
juridice. Monitorizarea respectării principiului securităţii raporturilor juridice. 
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/DGAG_SRJ_Study_verificat.pdf, pag.11.  
2 Hotărîrea Parlamentului pentru aprobarea Strategiei securități naționale a Republicii Moldova, nr. 153 din 
15.07.2011. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175, pag.26. 
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penal, procedura penală este cadrul normativ care implică direct afectarea drepturilor, intereselor şi 
libertăţilor persoanei, astfel, statul prin adoptarea cadrului procesual penal este obligat să acorde 
maxime garanţii încît toate intervenţiile în drepturile persoanei să fie motivate din punct de vedere al 
interesului general al comunităţii şi securitatea statutului.  
       Considerăm că lentoarea justiţiei penale ar putea fi remediată nu numai prin mijloace care îi sunt 
acesteia destinate şi prin modul în care acestea sunt întrebuinţate. Ci mai ales printr-o mai bună 
definire a priorităţilor în cadrul politicilor penale, atît în ceea ce priveşte forma, cît şi fondul prin: 

- recurgerea la principiul oportunităţii urmăririi penale; 
- recurgerea, pentru a rezolva problema infracţiunilor uşoare, mai puţin grave la 

procedurile similare, împăcarea părţilor, medierea, simplificarea procedurilor ordinare 
simple; 

- asigurarea egalităţii armelor în procesul penal. 
Într-o societate democratică atribuţia de bază a statului este protecţia persoanei. Prin instituirea 

normelor procesual-penale, statul urmăreşte scopul de a proteja persoana şi societatea de infracţiuni, 
dar, în acelaşi timp, să protejeze persoana şi societatea de abuzurile persoanelor învestite cu atribuţii 
de cercetare a infracţiunilor, astfel ca orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită 
potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală şi 
condamnată. O altă problemă ar fi concordarea cadrului naţional la instrumentele internaţionale în 
domeniu, precum şi înlăturarea carenţelor acestuia, identificate, în special, în hotărîrile Curţii 
Europene a Drepturilor Omului contra Moldovei. Ulterior intrării în vigoare a acestui act, organele de 
urmărire penală, de rînd cu organele care desfăşoară activitate specială de investigaţii au invocat o 
serie de probleme ale noilor prevederi, generate de norme, redacţia cărora creează dileme la 
implementare fie prin lipsa lor de claritate, fie prin caracterul lacunar. Astfel, în consecinţă, în unele 
aspecte, a fost generată blocarea activităţii speciale de investigaţii, implicit şi a activităţii de urmărire 
penală, iar deblocarea activităţii organelor de urmărire penală, precum şi la asigurarea derulării 
procesului penal, în special în fază prejudiciară, cu respectarea drepturilor participanţilor în proces, 
fără a admite erori de procedură şi pentru a asigura o activitate de urmărire penală efectivă, conformă 
scopurilor procesului penal, ar duce la aplicarea eficientă a normelor processual penale care la rîndul 
lor ar consolida securitatea națională. 

Un alt aspect ce sensibilizează securitatea national din punct de vedere a normelor processual 
penale este, procesul de implementare a tehnologiilor informaționale în domeniile vieții economice, 
sociale și de altă natură a Republicii Moldova a determinat evoluția fenomenului infracțional și 
extinderea acestuia asupra spațiului cibernetic. Astfel, în ultimii ani s-a atestat că rețelele de 
calculatoare și informațiile electronice sunt folosite tot mai frecvent în scopuri criminale, iar 
materialele ce ar putea constitui probe ale acestor infracțiuni sunt stocate și transmise tot prin 
intermediul acestor rețele de către făptuitori. Luînd în considerație aspirațiile de integrare europeană 
și rigorile statului de drept în raport cu ameninţările actuale la securitatea informațională, procesul 
continuu de dezvoltare și modernizare a tehnologiilor, consolidarea forțelor orientate la prevenirea și 
combaterea fenomenului infracțional în sectorul vizat a devenit o prioritate a procesului de guvernare 
în sectorul asigurării ordinii de drept. 

Practica, reglementează situații în care interesul legitim protejat prin nedivulgare este altul 
decât securitatea națională (dreptul la liberă concurență, dreptul la viață privată, administrarea 
justiției penale, dreptul la un proces echitabil, dreptul la viață și dreptul la integritate personală, 
economia națională). În aceste cazuri, refuzul de a divulga informații nu trebuie să se realizeze prin 
invocarea securității naționale. Evident că și în aceste situații, trebuie să se urmeze procedurile și să 
existe garanțiile prevăzute de normele processual penale. În consecință, în cazurile în care se invocă 
securitatea națională, potrivit legislației naționale, divulgarea poate fi refuzată numai cu privire la 
acele informații care sunt formal atribuite la secrete de stat și, în plus, a căror divulgare aduce 
prejudicii interesului legitim protejat. Astfel, categoriile de informații exceptate de la divulgare pe 
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motive de securitate naționale sunt limitativ stabilite de lege, inclusiv prin indicarea unei proceduri 
formale (secretizarea). 

Trebuie subliniat că acest principiu nu se referă strict la proceduri de contestare a refuzului de 
a divulga informații sau a secretizării (analizate mai sus), ci la orice fel de proceduri în care sunt 
incidente informații legate de securitatea națională. În general, legislația Republicii Moldova nu 
prevede astfel de situații în care dreptul la un proces echitabil să fie restrâns din motive de securitate 
națională. Mai mult, instanțele de judecată și alte organe judiciare au posibilitatea de a accesa 
informația secretizată, în baza unei declarații de nedivulgare. Obligaţia de nedivulgare asumată de 
către participanţii la proces nu îi împiedică să ceară examinarea datelor ce constituie secret de stat în 
şedinţă de judecată închisă1. În privința respingerii acuzațiilor penale în lipsa accesului la informațiile 
secrete care stau la baza acuzării, aceasta ar trebui să se realizeze în baza dreptului la un proces 
echitabil, prevăzut atât de Convenția europeană a drepturilor omului, în articolul 6, cât și de legislația 
Republicii Moldova. 

Mecanismului organizatorico-legal în asigurarea securității naționale prin prisma normelor 
procesual penale conține o serie de probleme care urmează a fi soluționate în viitor prin 
implementarea unor norme procesual penale eficiente, care ar asigura încrederea în justiția penală, 
prin sancționarea numai a persoanelor ce au încălcat prevederile legale, fără a admite abuzuri și  
corupție, instruirea organelor de drept întru aplicarea normelor procesual penale conform princiipiilor 
de desfăşurare a procesului penal, unde  nu pot avea putere juridică legile şi alte acte normative care 
anulează sau limitează drepturile şi libertăţile omului, încalcă independenţa judecătorească, principiul 
contradictorialităţii, precum şi contravin normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional, 
prevederilor tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Eliminînd și soluționînd 
problemele din domeniul dreptului procesual penal, statul ar asigura securitatea națională, prin 
încrederea societății că modul de desfășurare a procesului penal și normele procesual penale stau la 
baza siguranței societății și națiunii, nefiind necesare implementarea de noi strategii în domeniul 
securității statului. 

Mecanismul organizatorico-legal în asigurarea securității naționale prin prisma normelor 
procesual penale conține o serie de probleme care sunt destul de stringente și a căror rezolvare 
necesită o analiză complexă a sistemului securității naționale cît și a normelor procesual penale, din 
care motiv se elaborează o seamă de lucrări teoretice și proiecte guvernamentale în care se 
configurează modele și strategii de modernizare a sistemului de securitate națională, dat fiind 
implementarea și modernizarea tehnologiilor informaționale, modificarea normelor penale și a celor 
procesual penale, precum și apariția noilor forme infracționale ce urmează a fi combătute. În studiul 
prezentat au fost analizate destul de succint o serie de probleme, apariția cărora se datorează 
modificării sistemului educațional, valorilor sociale, dar care aduc atingere directă securității 
naționale și care pot fi soluționate prin aplicarea corectă și eficientă a normelor procesual penale.   
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Summary: The scope and subject matter is at a stage where we are asked to change the 

negative practices that have been applied for decades. These changes are not just a critical 
stringency, but they find their moral and legal basis in the democratic principles of the Constitution 
of the Republic of Moldova. It can no longer be questioned that economic stability and prosperity, 
European integration and foreign strategic investment are directly dependent on the general security 
climate, the security of the same investments, the territorial integrity, which depend on the quality 
and efficiency of the ensuring the national security provided for in the criminal procedural rules. 

 
Definirea şi implementarea strategiilor de securitate naţională are o importanţă excepţională 

pentru fiecare stat în parte. Cu atît mai mult acest proces este deosebit de important pentru statele 
care aderă spre Uniunea Europeană, cînd tendinţele de integrare şi cooperare în cele mai diverse 
domenii devin tot mai intense, cînd dorinţele de depăşire a vechilor antagonisme se transformă în 
eforturi comune de identificare şi de edificare a unor noi modele de securitate. În prezent Republica 
Moldova nu are o strategie coerentă de securitate naţională impusă şi aplicată în normele procesual 



Յ

374 

penale, care ar contribui la dezvoltarea şi consolidarea statalităţii1. În acest context, suntem nevoiţi să 
constatăm că, printre multiplele probleme cu care se confruntă astăzi statul moldovenesc, o problemă 
de importanţă primordială este revizuirea şi redefinirea normelor de securitate implimentate în 
procesul penal.  

În procesul de elaborare a prezentului studiu au fost supuse unei analize minuţioase cele mai 
noi şi mai valoroase lucrări doctrinare în domeniul dreptului procesual penal şi al securităţii naţionale 
din Republica Moldova, România, Federaţia Rusă, practica judiciară a Curţii Europene pentru 
Drepturile Omului. Acestea constituind pilonul unei cercetări veritabile ce presupune o abordare cît 
mai amănunţită a temei, potrivit articolului 2 al Codului de Procedură Penală, la baza procesului 
penal se află prevederile Constituției Republicii Moldova, reglementările tratatelor internaționale la 
care Republica Moldova este parte şi desigur normele juridice cuprinse în Codul de Procedură 
Penală. Principiile generale şi normele dreptului internațional şi ale tratatelor internaționale la care 
Republica Moldova este parte constituie elemente integrante ale dreptului procesual penal şi 
nemijlocit dau naștere drepturilor şi libertăților omului în procesul penal. Conform acelorași norme 
procesual penale, Constituția Republicii Moldova are supremație asupra legislației procesuale penale 
naționale.  

Același lucru este confirmat și de Hotărârea Plenului Curți Supreme de Justiție a Republicii 
Moldova ”Cu privire la practica aplicării legislației pentru asigurarea dreptului la apărare al 
bănuitului, învinuitului, inculpatului şi condamnatului în procedură penală nr.11 din 24.12.20102, 
care denotă că asigurarea dreptului bănuitului, învinuitului sau inculpatului la apărare este 
reglementată prin dispoziţiile Constituţiei Republicii Moldova, Legii Republicii Moldova cu privire 
la avocatură, Legii Republicii Moldova cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, Codului de 
procedură penală al Republicii Moldova, tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este 
parte, de principiile ce rezultă din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 
Libertăţilor Fundamentale (Convenţie) şi din jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene a Drepturilor 
Omului (CEDO). Principiile generale şi normele dreptului internaţional şi ale tratatelor internaţionale 
la care Republica Moldova este parte constituie elemente integrante ale dreptului procesual penal şi 
nemijlocit dau naştere drepturilor şi libertăţilor omului în procesul penal. Dacă există neconcordanţe 
cu actele internaţionale, au prioritate şi se aplică reglementările internaţionale. 

În desfăşurarea procesului penal nu pot avea putere juridică legile şi alte acte normative care 
anulează sau limitează drepturile şi libertățile omului, încalcă independența judecătorească, principiul 
contradictorialității, precum şi contravin normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional, 
prevederilor tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte. Legea procesuală penală 
este unică pe tot teritoriul Republicii Moldova şi obligatorie pentru toate organele de urmărire penală 
şi instanţele judecătoreşti, indiferent de locul săvîrşirii infracţiunii. Alte modalităţi de acţiune a legii 
procesuale penale pot fi stabilite prin tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte3. 

În activitatea de exercitare a justiției, cunoașterea normelor materiale și procesuale și a 
jurisprudenței internaționale și naționale, deși este o condiție imperativă, nu este una suficientă. În 
special, acestea se referă la prioritatea îndatoririlor judecătorești față de orice alte activități ale 
judecătorului; înalta responsabilitate și conștiință ale judecătorului; asigurarea calității actului de 
justiție. În acest scop, este important ca magistrații naționali să dispună de instrumentele 
internaționale referitoare la comunicarea cu mass-media, atît direct cît și prin intermediul purtătorului 
de cuvînt; accesul presei la ședințele de judecată; dreptul la replică al magistratului ș.a4. 

                                                 
1 Proiectul strategiei securităţii naţionale a Republicii Moldova, p. 2. 
http://www.presedinte.md/app/webroot/proiecte/SSN16.pdf 
2 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2011, nr.2-3, pag.33 
3 Codul de Procedură Penală al Republicii Moldova, nr. 122 din 14.03.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2013, nr. 248-251, art. nr: 699. 
4 Manualul judecătorului pe cauze penale, Chișinău, 2013, Pag. 8. 

https://www.inj.md/sites/default/files/Manualul%20judectorului%20pentru%20cauze%20penale_0.pdf. 



Բ�

375 

Internaţionalizarea criminalităţii impune statele să coopereze în scopul unei investigări eficiente a 
crimelor. Instituţiile asistenţei juridice internaţionale în materie penală au devenit parte componentă a 
sistemelor naţionale de drept, avînd un rol primordial în efectuarea investigaţiilor şi identificarea 
făptuitorilor. În acest scop, judecătorii naţionali sunt chemaţi să aplice corect normele în materie de 
comisii rogatorii, extrădare, recunoaştere a hotărîrilor penale ale instanţelor judecătoreşti străine ş.a1. 

În prezent, respectul pentru drepturile omului reprezintă nu doar o realitate filosofică, politică 
sau sociologică, specifică epocii anterioare, dar în special o realitate juridică exprimată prin norme de 
drept internaţional. Acestea impun un anumit tip de comportament, instituind un veritabil sistem de 
garanţii procedurale în materie penală, menite să excludă la maximum ilegalitatea. Aceste garanţii au 
vocaţia nu de a proteja un criminal, dar drepturile sale. Dacă o eroare judiciară în alte materii poate fi 
reparată eventual prin despăgubire pecuniară, erorile procesului penal provoacă de cele mai multe ori 
consecinţe iremediabile, fiind în joc soarta unui om2. 

 
Potrivit raportului anual de activitate al Curţii Europene a Drepturilor Omului pentru anul 

2012, Moldova se află printre primele 9 ţări cu cele mai multe cereri depuse la Curte – 3250 de cereri 
pendinte (2,5%). În perioada anilor 2001-2012 în privinţa Moldovei au fost emise 229 de hotărîri, 
statul nostru fiind obligat să le achite reclamanţilor prejudicii materiale, morale şi judiciare în valoare 
totală de circa 13 milioane de Euro. Printre aceste condamnări figurează constatări ruşinoase de acte 
de tortură, tratament inuman şi degradant, condiţii inacceptabile de detenţie, precum şi serioase 
carenţe procedurale, în special încălcări ale procesului echitabil, privări ilegale de libertate, 
percheziţii şi ascultări telefonice incompatibile cu dispoziţiile convenţionale, anchete ineficiente. 
Numărul mare al sancționărilor, aplicate în mod repetat Republicii Moldova de către Curte pentru 
încălcări prevăzute de Convenţia europeană a drepturilor omului, este dova- 16 da necunoașterii pe 
plan intern a efectelor hotărîrilor CEDO sau a neglijării acestora. Indiferent dacă este cauzată de 
ignoranță sau de rea voință, această atitudine a funcționarilor față de cetățean erodează nu doar 
imaginea internațională a Republicii Moldova, dar și încrederea contribuabilului în instituțiile 
statului. Convins că nu i se va face dreptate la el în țară, cetățeanul moldovean tot mai des apelează la 
Strasbourg, pedepsind astfel propriul stat pentru funcționare defectuoasă a instituțiilor de drept și 
pentru nerespectarea angajamentelor internaționale asumate. Doar adoptând și aplicând regulile 
unanim acceptate, Republica Moldova va reuși să-și șteargă numele din rușinoasa listă a țărilor, în 
care încălcarea drepturilor omului este un lucru obișnuit.3 

În această ordine de ideii, legislația internațională având prioritate față de legislația națională în 
procesul penal face să asigure securitatea statului nu numai la nivel național dar și la nivel 
internațional, dând prioritate subiecților raportului procesual penal oricând să apeleze la norma 
internațională dacă norma procesual penală națională nu le asigură securitatea drepturilor lor. În 
prezent majoritatea normelor procesual penale sunt aduse în concordanță cu cele internaționale, 
statele încearcă să-și asigure securitatea sa și a cetățenilor săi prin ajustarea nomelor naționale la cele 
internaționale, în acest mod majorând gradul de securitate al statului.  

La începutul mileniului trei s-au conturat noile realităţi sociale şi geopolitice. Lumea a devenit 
globalizată, informatizată şi interdependentă. Fiecare din aceste trei componente determină 
consecinţe specifice pentru modul de guvernare la nivel statal, dar şi la nivel mondial. Globalizarea, 
în sensul guvernării, înseamnă că elementele disparate până nu demult, acum trebuie privite în 
ansamblu, deoarece evenimentele de orice natură, fie economică, politică sau socială, din careva state 

                                                 
1 Manualul judecătorului pe cauze penale, Chișinău, 2013, Pag. 10. 
https://www.inj.md/sites/default/files/Manualul%20judectorului%20pentru%20cauze%20penale_0.pdf 
2 Manualul judecătorului pe cauze penale, Chișinău, 2013, Pag. 15. 

https://www.inj.md/sites/default/files/Manualul%20judectorului%20pentru%20cauze%20penale_0.pdf. 
3 Manualul judecătorului pe cauze penale, Chișinău, 2013, Pag. 16. 

https://www.inj.md/sites/default/files/Manualul%20judectorului%20pentru%20cauze%20penale_0.pdf. 



栀�

376 

inevitabil generează reacţii în toate celelalte. Informatizarea, ca o realizare importantă a societăţii 
umane, reprezintă o şansă unică pentru dezvoltarea durabilă şi democratică a statelor lumii. Asta 
deoarece, pe această cale, fiecare membru al societăţii are posibilitatea de a obţine o viziune clară, 
completă şi obiectivă referitoare la progresele şi cele mai bune practici din toată lumea. Respectiv, 
are posibilitatea de a compara şi a aprecia critic realităţile care-l înconjoară. Interdependenţa 
mileniului trei dictează necesitatea imperativă de a adopta deciziile statale reieşind din realizările şi 
nivelul de dezvoltare ale altor state. În caz contrar, apare riscul transformării ţării într-o zonă 
problematică a lumii cu toate consecinţele acestui fapt1.  

Reformarea sectorului de securitate şi administrarea democratică au devenit condiţii obligatorii 
pentru dezvoltarea durabilă a societăţii. Doar o societate protejată poate pretinde o creştere 
economică, evoluţie culturală şi avansare creatoare. Dar ce înseamnă societate protejată? Oare numai 
lipsa pericolului militar sau de distrugeri masive? Nu. După cum am afirmat şi mai sus, o societatea 
protejată este o societate în care este respectată legea, sunt respectate drepturile omului şi fiecare 
membru al acesteia are acces, prin instituţiile democratice, la guvernare. Lipsa acestor factori duce 
inevitabil la instabilitate, suprimare, nemulţumire şi, ca manifestări extreme, dezordini, revoluţii şi 
războaie. Iată de ce conceptul sectorului de securitate s-a umplut cu un sens nou, iar obiectivele de 
bază ale reformării sectorului de securitate au devenit: securitatea statului şi securitatea persoanei; 
instituirea guvernării democratice; creşterea şi eficienţa economică2. Strategia securităţii naţionale a 
Republicii Moldova constată că securitatea ţării este afectată de o serie de riscuri şi vulnerabilităţi şi 
anume: insecuritatea socială şi polarizarea societăţii, instabilitatea politică, criminalitatea şi corupţia, 
existenţa conflictului transnistrean nesoluţionat, vulnerabilitatea economică şi financiară.  

Existenţa riscurilor şi gravitatea lor semnalează în cel mai evident mod că sectorul de 
securitate în Republica Moldova este slab, nu corespunde necesităţilor actuale ale societăţii 
moldoveneşti şi tendinţelor mondiale. Iar Consiliul Suprem de Securitate, în aceste împrejurări, se 
conduce de reglementări elaborate în secolul trecut, cu abordări simpliste şi chiar periculoase. 
Sectorul de securitate şi activitatea Consiliului Suprem de Securitate necesită reformare fără 
întârziere, reieşind din abordarea actuală a noţiunii de securitate, descrisă mai sus.  

În acelaşi context, reforma şi consolidarea capacităţilor Consiliului Suprem de Securitate, care 
este una din cele patru autorităţi publice supreme în domeniul asigurării securităţii naţionale şi unica 
specializată în acest domeniu, este imperativă. Reprezentând un for specializat, care poate pune în 
discuţie diverse opinii şi concepţii, păreri contradictorii şi recomandări discutabile, Consiliul Suprem 
de Securitate trebuie să dispună de potenţial suficient în exercitarea atribuţiilor sale. Necesită o 
revizuire fundamentală cercul de probleme ce ţin de competenţa Consiliului Suprem de Securitate. 
Reforma este importantă deoarece securitatea trebuie să meargă mai departe de dimensiunea militară 
şi să includă o multitudine de actori, instituţii naţionale şi internaţionale. Este necesară revizuirea 
modului de constituire al Consiliului Suprem de Securitate, procedurile de activitate şi de examinare 
a chestiunilor, natura şi puterea deciziilor, mecanismele de control şi monitorizare, precum şi 
activitatea secretariatului acestuia. Amânarea reformării Consiliului Suprem de Securitate va reduce 
substanţial din capacitatea statului de a soluţiona riscurile şi ameninţările imediate. 

Practica, reglementează situații în care interesul legitim protejat prin nedivulgare este altul 
decât securitatea națională (dreptul la liberă concurență, dreptul la viață privată, administrarea 
justiției penale, dreptul la un proces echitabil, dreptul la viață și dreptul la integritate personală, 
economia națională). În aceste cazuri, refuzul de a divulga informații nu trebuie să se realizeze prin 
invocarea securității naționale. Evident că și în aceste situații, trebuie să se urmeze procedurile și să 
existe garanțiile prevăzute de normele processual penale. În consecință, în cazurile în care se invocă 
securitatea națională, potrivit legislației naționale, divulgarea poate fi refuzată numai cu privire la 

                                                 
1 Enicov,V: Oportunităţi, necesităţi şi opţiuni pentru reorganizarea Consiliului Suprem de Securitate, 2011. Pag.2 
2 Enicov,V: Oportunităţi, necesităţi şi opţiuni pentru reorganizarea Consiliului Suprem de Securitate, 2011. Pag.5 
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acele informații care sunt formal atribuite la secrete de stat și, în plus, a căror divulgare aduce 
prejudicii interesului legitim protejat. Astfel, categoriile de informații exceptate de la divulgare pe 
motive de securitate naționale sunt limitativ stabilite de lege, inclusiv prin indicarea unei proceduri 
formale (secretizarea). 

Trebuie subliniat că acest principiu nu se referă strict la proceduri de contestare a refuzului de 
a divulga informații sau a secretizării (analizate mai sus), ci la orice fel de proceduri în care sunt 
incidente informații legate de securitatea națională. În general, legislația Republicii Moldova nu 
prevede astfel de situații în care dreptul la un proces echitabil să fie restrâns din motive de securitate 
națională. Mai mult, instanțele de judecată și alte organe judiciare au posibilitatea de a accesa 
informația secretizată, în baza unei declarații de nedivulgare. Obligaţia de nedivulgare asumată de 
către participanţii la proces nu îi împiedică să ceară examinarea datelor ce constituie secret de stat în 
şedinţă de judecată închisă1. În privința respingerii acuzațiilor penale în lipsa accesului la informațiile 
secrete care stau la baza acuzării, aceasta ar trebui să se realizeze în baza dreptului la un proces 
echitabil, prevăzut atât de Convenția europeană a drepturilor omului, în articolul 6, cât și de legislația 
Republicii Moldova. 

Mecanismului organizatorico-legal în asigurarea securității naționale prin prisma normelor 
procesual penale conține o serie de probleme care urmează a fi soluționate în viitor prin 
implementarea unor norme procesual penale eficiente, care ar asigura încrederea în justiția penală, 
prin sancționarea numai a persoanelor ce au încălcat prevederile legale, fără a admite abuzuri și  
corupție, instruirea organelor de drept întru aplicarea normelor procesual penale conform princiipiilor 
de desfăşurare a procesului penal, unde  nu pot avea putere juridică legile şi alte acte normative care 
anulează sau limitează drepturile şi libertăţile omului, încalcă independenţa judecătorească, principiul 
contradictorialităţii, precum şi contravin normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional, 
prevederilor tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Eliminînd și soluționînd 
problemele din domeniul dreptului procesual penal, statul ar asigura securitatea națională, prin 
încrederea societății că modul de desfășurare a procesului penal și normele procesual penale stau la 
baza siguranței societății și națiunii, nefiind necesare implementarea de noi strategii în domeniul 
securității statului.  

Bazele metodologice ale cercetării aspectelor teoretico-practice privind formele de cercetare şi 
identificare a noilor soluţii de asigurare a securităţii naţionale prin prizma normelor procesual penale, 
menite să asigure ordinea publică şi integritatea statului, constau într-o pluralitate prestabilită de 
metode, mijloace şi procedee realizate şi anume: metode generale, metode juridice, metode statistice, 
metode sociologice2. În lucrare intervenim cu o abordare novatoare şi ne axăm pe efortul de a cerceta 
procesul de constituire şi fortificare a sectorului de securitate naţională al Republicii Moldova dintr-o 
perspectivă comprehensivă în care toate cele cinci sectoare sînt esenţiale şi la fel de importante 
pentru asigurarea securităţii naţionale. Determinarea unor priorităţi de consolidare a procesului penal 
cu norme ce ar reduce izolat sau cumulat, riscurile şi ameninţările ce afectează grav integritatea şi 
unitatea naţională, implicit cursul de dezvoltare al Republicii Moldova, în calitate de ţară angajată în 
procesul de integrare europeană. Eforturile mediilor de insecuritate orientate spre subminarea 
dezideratului proeuropean constituie un risc suplimentar pentru existenţa Republicii Moldova ca stat 
modern, prosper, bazat pe valori democratice şi pe drepturile fundamentale ale omului. Modificarea 
destul de rapidă a statutului de ţară integrate în cadrul URSS, în stat independent şi suveran, aa avut 
ca rezultat modificarea şi a cadrului juridic instituit anterior. Acest fapt sa datorat in unanimitate 
imposibilităţii aplicării unor norme jurisdicţionale contrare dezvoltării societăţii şi schimbării 

                                                 
1 Hatinenu, Diana-Olivia: Securitatea națională și accesul la informație în Republica Moldova. http://ipp.md/wp-

content/uploads/2015/10/a.-Securitatea_nationala_si_accesul_la_informatie_in_Moldova_ro.pdf. pag.56  
2 Volonciu, N: Tratat de procedură penală, op. cit., vol. I. 
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valorilor sociale, care au şi contribuit în egală masură la modificările introduce prin punerea în 
aplicare în 2003 a unor norme procesual penale noi.  

Necesitatea promovării unui concept de securitate naţională extinsă ‐ fundamentat pe 
democraţia constituţională şi respectul mutual dintre cetăţeni şi stat ‐ care vizează interesele care 
converg spre asigurarea securităţii naţionale, manifestate în următoarele domenii: apărare (înţeleasă 
în dubla calitate normativă, de apărare naţională şi apărare colectivă), ordine publică, activitatea de 
informaţii, contrainformaţii şi de securitate, educaţie, sănătate, economic, energetic, financiar, mediu, 
infrastructuri critice, nu pot avea loc dacă lipseşte o normă legală penală constructive în acest sens. 
Abordarea integratoare și multidimensională, în care dimensiunea de apărare se îmbină și 
echilibrează reciproc cu o serie de alte dimensiuni ‐ ordine publică; activitatea de informații, 
contrainformații și de securitate; diplomația; managementul situaț ii lor de criză; educația, sănătatea 
și demografia, poate fi extinsă la nivelul droit şi scondat numai prin modificarea normelor legale.  

Necesitatea extinderii conceptului de securitate naţională este motivată şi de asigurarea 
convergenţei cu principiile europene de securitate, dezvoltate în Strategia de Securitate Europeană şi 
Strategia de Securitate Internă a Uniunii Europene1, în care securitatea şi dezvoltarea sunt plasate 
într‐o relaţie de directă proporţionalitate. În plus, extinderea conceptului de securitate naţională 
vizează asigurarea unei rezilienţe sporite a instituţiilor de stat şi a societăţii civile în faţa unor 
posibile situaţii de criză, fortuite sau persistente, într‐un mediu internaţional de securitate 
impredictibil şi într‐un context de securitate complex. 

Restabilirea încrederii în statul de drept prin insuflarea, dezvoltarea și menținerea încrederii 
publice în statul de drept și în sistemul judiciar al Republicii Moldova. Scopul este de a realiza 
aplicarea pozitivă și echitabilă a principiilor statului de drept pentru toți cetățenii Republicii 
Moldova. Conceptul central al statului de drept constă în simbioza dintre responsabilitatea tuturor în 
fața legii și legislația clară, aplicată uniform ce protejează drepturile fundamentale, inclusiv 
securitatea persoanei și a proprietății. Procesul prin care legile sunt adoptate, administrate și realizate 
este transparent și accesibil tuturor, echitabil și eficient. În cadrul statului de drept, persoane 
calificate, neutre și independente supraveghează aplicarea justiției. Iar magistrații sunt într-un număr 
suficient, posedă resurse adecvate și reflectă componența comunității pe care o servesc. Asigurarea 
unei responsabilități și transparențe echitabile, dar stricte în aplicarea principiilor statului de drept. 
Instituirea de măsuri pentru asigurarea unui sistem judiciar independent care operează cu deplină 
integritate, transparență și supraveghere publică.   

Organele judiciare şi părţile, ca participanţi în procesul penal, îşi exercită drepturile şi îşi 
aduc la îndeplinire obligaţiile pe care le au prin efectuarea unor acte corespunzătoare fiecărei cauze 
penale2. Prin difinirea procesului penal înţelegem activitatea desfăşurată de organele competente, 
cu participarea părţilor şi a altor persoane, în scopul constatării la timp şi în mod complet a faptelor 
ce constituie infracţiuni. Pe parcursul derulării procesului pot fi afectate și anumite drepturi ce țin de 
domeniul privatului. Cu toate că instituțiile amenzii judiciare și a sechestrului sunt, prin natura lor, 
complementare scopului procesului penal, aplicarea acestora asigură realizarea scopului procesului 
penal.  
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Summary: Liability for tax evasion is made under the tax laws in force at the time and place 
where the violation was committed, except when the new law provides for more mild sanctions, 
provided that the fiscal infringement does not, by its nature, law, criminal liability. Liability for tax 
breaks or other legal liability for the violation of tax legislation does not exonerate the person 
sanctioned from the payment of the tax, duty and / or increase of delay (penalty), established by the 
law. Liability for tax evasion of taxpayers does not release the persons with their liability, if there 
are grounds, administrative, criminal or other liability provided by the legislation. 

 
Multitudinea obligaţiilor pe care legile fiscale le impun contribuabililor şi mai ales povara 

acestor obligaţii au făcut să stimuleze, în toate timpurile, ingeniozitatea contribuabililor în a inventa 
procedee diverse de elucidare a obligaţiilor fiscale. “Evazunea fiscală a fost întotdeauna în special 
activă şi ingenioasă pentru motivul că fiscul, lovind indivizii în averea lor, îi atinge în cel mai 
sensibil interes: interesul bănesc”1.  

Profesorul rus, Brîzgalin A. în lucrarea sa2 defineşte evaziunea fiscală-acţiuni intenţionate ale 
contribuabilului, care îi permit acestuia din urmă să se eschiveze ori, într-o măsură sau alta, să 
micşoreze plăţile sale obligatorii la buget, realizate în formă de impozite, taxe sau de alte obligaţii 
financiare expres prevăzute de lege. Pe cînd Hoanţă N. este de părerea că, în urma evaziunii fiscale 
are de cîştigat economia în ansamblu, dacă eficienţa cu care sunt utilizate resursele, rezultate din 
evaziune, este mai mare decît cea care ar fi obţinut-o statul prin aceste fonduri3. Noţiunea de 
evaziune fiscală în legislaţia Republicii Moldova este prevăzută numai în art. 244 şi 2441 ale Codului 
Penal4. 

Cum oricare încălcare a normelor legale prevede o anumită răspundere, nici sistema fiscală nu 
poate funcţiona fără institutul răspunderii5. Tragerea la răspundere pentru încălcare fiscală în sensul 

                                                 
1 Şaguna D.D., Rotaru P. Drept financiar şi bugetar. Editura ALL Beck, 2003, p. 219. 
2 Брызгалин А. Налоги и налоговое право. Москва: Аналитика-Пресс, 1997, с.408. 
3 Hoanţă N. Evaziunea fiscală. Bucureşti: Tribuna Economică, 1997. p. 205. 
4 Codul Penal al Republicii Moldova, nr. 985 din 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72-74, art. nr: 195. 
5 Брызгалин А. Налоги и налоговое право.Москва: Аналитика-Пресс, 1997, с.400. 
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art. 231 alin.1 al Codului Fiscal, înseamnă aplicarea de către organul fiscal, în condiţiile prevăzute de 
legislaţia fiscală, a unor sancţiuni faţă de persoanele care au săvîrşit încălcări fiscale.  

Codul fiscal1 în art. 129 alin.12 prevede prin încălcare fiscală, - acţiunea sau inacţiunea, 
exprimată prin neîndeplinire sau îndeplinire neadecvată a prevederilor legislaţiei fiscale, prin 
încălcare a drepturilor şi intereselor legitime ale participanţilor la raporturile fiscale, pentru care este 
prevăzută răspundere în conformitate cu normele Codului Fiscal. Prin urmare, existenţa încălcării 
fiscale poate fi constatată şi ulterior comiterii acesteia dacă fapta a fost constatată în conformitate cu 
legislaţia contravenţională şi ea constituie un cumul ideal de fapte sancţionate în bază a două legi, ex: 
în baza Codului contravenţional2 poartă răspundere persoana, angajatul, care a comis contravenţia, 
iar în temeiul legislaţiei fiscale este atras la răspundere fiscală agentul economic/antreprenorul 
individual. 

Concluzia fiind, că temeiul tragerii la răspundere pentru încălcare fiscală este însăşi încălcarea 
fiscală, iar pentru a putea fi tras la răspundere fiscală contribuabilul, facem deosebire între încălcările 
fiscale, care se califică după cum urmează: 

a) încălcare fiscală nesemnificativă. Se consideră nesemnificativă încălcarea fiscală care 
corespunde cel puţin unui criteriu: 1) suma impozitului sau taxei constituie pînă la 100 lei pentru 
persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi 1000 lei pentru persoanele fizice 
care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, inclusiv pentru fiecare perioadă 
fiscală în parte – în cazul nedeclarării, declarării tardive sau diminuării impozitului sau taxei; 2) a 
fost comisă pentru prima dată;  

b) încălcare fiscală semnificativă. Se onsideră semnificativă încălcarea fiscală care corespunde 
cel puţin unui criteriu: 1) suma impozitului sau taxei care urmează a fi achitată este mai mare de 100 
lei pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi 1000 lei pentru 
persoanele fizice care  desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, inclusiv pentru 
fiecare perioadă  fiscală în parte – în cazul nedeclarării, declarării tardive sau diminuării impozitului 
sau taxei; 2) încălcarea este cuprinsă în unele din articolele Codului Fiscal: art. 253 (Împiedicarea 
activităţii organului fiscal), art. 254 (Neutilizarea maşinilor de casă şi de control/terminalelor de 
plată în numerar), art. 256 (Nerespectarea regulilor de evidenţă a contribuabililor), art. 257 
(Încălcarea regulilor de ţinere a evidenţei contabile şi a evidenţei în scopuri fiscale), art. 2571 

(Neeliberarea facturii fiscale în cazul bunurilor gajate), art. 259  (Încălcarea de către instituţiile 
financiare  (sucursale sau filialele acestora) a modului de decontare), art. 260 alin. (4) 
(Neprezentarea facturii fiscale în termenul legal), - art. 260 alin.(5)  (În cazul micşorării (diminuării) 
venitului impozabil), art. 261 (Încălcarea regulilor de calculare şi de plată a impozitelor şi taxelor), 
art. 262 (Lipsa „Timbrelor de acciz”), art. 2621 (Nerespectarea regulilor de comercializare a 
ţigaretelor cu filtru), art. 263 (Nerespectarea regulilor de executare silită a obligaţiei fiscale), art. 
2631 (Ruperea sau deteriorarea sigiliului). 

Însăşi din calificarea încălcărilor fiscale rezultă  amploarea încălcării în cazul evaziunii fiscale 
şi cea prevăzută de Codul fiscal, fiind făcută  de Clocotici D. şi Gheorghiu Gh3. Deosebirea înre 
frauda artizanală-se manifestă sub forma simplei omisiuni voluntare a contribuabilului, care “uită” să 
declare veniturile, fie cifra de afaceri ori alte beneficii şi frauda industrială,-implică o organizare şi 
proceduri mai complexe şi coordonate. Manoperele frauduloase sunt alăturate combinaţiilor juridice 
în vederea eludării impozitului, apelîndu-se, ce mai adesea, la personal “specializat”. 

Procedura de tragere la răspundere pentru încălcarea fiscală se aplică în conformitate cu 
legislaţia în vigoare în timpul şi în locul examinării cazului de încălcare fiscală. În conformitate cu 

                                                 
1 Codul fiscal al Republicii Moldova, nr. 1163 din 24.04.1997. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. ediţie specială. 
2 Codul Contravenţional al Republicii Moldova, nr. 218 din 24.10.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3-6, art. nr. 15. 
3 Clocotici D., Gheorghiu Gh. Evaziunea fiscală. Probeleme juridice ale răspunderii contravenţionale şi penale. Bucureşti, 1996. p.77. 
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prevederile art. 241 din Codul fiscal1, clauzele privind încălcările fiscale sunt examinate de către 
organele fiscale şi organele Ministerului Afacerilor Interne, însă reieşind din prevederile alin. (6) art. 
216 din Codul fiscal, actul de control fiscal care este unicul document în care se consemnează 
rezultatele controlului fiscal poate fi întocmit doar de funcţionarul fiscal2 sau persoana cu funcţie de 
răspundere a organului de control3. 

Scopul procedurii de examinare a cazului de încălcare fiscală constă în: clarificarea promptă, 
multilaterală, exhaustivă şi obiectivă a circumstanţelor în care s-a produs, soluţionarea lui în strictă 
conformitate cu legislaţia, asigurarea îndeplinirii deciziei, precum şi stabilirea cauzelor şi condiţiilor 
care au contribuit la comiterea încălcării fiscale, prevenirea încălcărilor, educarea în spiritul 
respectării legilor şi consolidarea legalităţii.  

Procedura de examinare a cazului de încălcare fiscală nu poate fi iniţiată, iar procedura iniţiată 
urmează a fi încheiată dacă:  

a) se constată că nu a avut loc nici o încălcare fiscală;  
b) persoana căreia i s-a intentat procedura de examinare a cazului de încălcare fiscală a fost 

lichidată sau a decedat; 
c) nu există sume ale impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii) şi/sau amenzii 

necesare de a fi încasate conform legislaţiei fiscale.  
Autoritatea abilitată să examineze cauzele privind încălcările fiscale este organul fiscal. Iar 

dreptul de a examina cauzele privind încălcările fiscale şi să aplice sancţiuni fiscale, în numele 
autorităţilor abilitate, o deţine conducerea organului fiscal. Prin urmare constatarea unui cumul ideal 
în acţiunile făptuitorului şi tragerea la răspundere fiscală în cazul sesizării respective poate avea loc 
doar dacă există o constatare a faptei contravenţionale printr-un proces-verbal cu privire la 
contravenţie, în baza căruia organul fiscal, având o faptă deja constatată, poate întocmi în 
conformitate cu art. 218 din Codul fiscal un act de control sub aspectul că fapta respectivă constituie 
o încălcare fiscală.  

În acest caz, reieşind din prevederile art. 399 şi 400 din Codul contravenţional urmează a fi 
stabilite situaţiile: a) În cazul în care sancţiunea este stabilită prin procesul-verbal cu privire la 
contravenţie de către agentul constatator al MAI conform competenţei prevăzute de art. 400 din 
Codul contravenţional urmează a fi întocmit actul de control conform procedurii expuse mai sus;  
b) Dacă procesul-verbal cu privire la contravenţie nu conţine aplicarea sancţiunii contravenţionale şi 
în temeiul art. 399, 402 şi alin. (5) art. 440 din Codul contravenţional este remis conform 
competenţei organului fiscal, acesta urmează să definitiveze procedura contravenţională, iar ulterior 
în rezultatul sesizării din oficiu să examineze fapta sub aspectul constatării unei încălcări fiscale;  
c) În situaţia în care acţiunile contribuabilului nu întrunesc componenţa de contravenţie, dar 
constituie încălcare fiscală conform Codului fiscal, organul fiscal va înregistra demersul în calitate de 
act de sesizare şi va dispune efectuarea controlului operativ, iar materialele remise de organele de 
ocrotire a normelor de drept urmează a fi anexate la materialele controlului fiscal în calitate de probe. 

La fel ca în cadrul altor proceduri, în cazul procedurii de examinare a czelor fiscale persoanele 
trase la răspundere pentru încălcare fiscală are unele drepturi şi obligaţii. 

                                                 
1 În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. ediţie specială. 
2 Deoarece organele MAI, conform prevederilor alin. (2) art. 214 din Codul fiscal coroborat cu prevederile art. art. 154-160 din Codul fiscal, nu 
este în lista organelor cu atribuţii de administrare fiscală, în consecinţă acesta nu este în drept să efectueze controlul fiscal şi să întocmească actul 
de control fiscal. Informaţia Inspectoratului Fiscal principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova “Privind abordarea 
univocă a practicii de examinare a materialelor de constatare a încălcărilor din domeniul mașinilor de casă și control parvenite din cadrul MAI, 
sub aspectul examinării acestora în conformitate cu prevederile art.254 al Codului fiscal”, nr. 26–11/2–12–959/7757/66 din 30.09.2013. În: 
http://www.fisc.md/Administrarea_Fiscala.aspx?file=3050. 
3 A se vedea: Informaţia Inspectoratului Fiscal principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova “Privind abordarea 
univocă a practicii de examinare a materialelor de constatare a încălcărilor din domeniul mașinilor de casă și control parvenite din cadrul MAI, 
sub aspectul examinării acestora în conformitate cu prevederile art.254 al Codului fiscal”, nr. 26–11/2–12–959/7757/66 din 30.09.2013. În: 
http://www.fisc.md/Administrarea_Fiscala.aspx?file=3050. 
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Astfel persoana trasă la răspundere pentru încălcare fiscală are dreptul:să ia cunoştinţă de 
dosarul său, să dea explicaţii, să prezinte probe, să formuleze cereri, să conteste decizia asupra 
cazului; să beneficieze de asistenţa unui avocat căruia îi încredinţează exercitarea, în numele său, a 
drepturilor menţionate1. Contribuabilul persoană fizică îşi exercită drepturile procedurale personal, 
printr-un reprezentant sau în comun cu reprezentantul, iar contribuabilul persoană juridică – prin 
intermediul conducătorului sau al reprezentantului său.  

Examinarea cazului de încălcare fiscală are loc la oficiul organului fiscal unde contribuabilul 
se află la evidenţă sau asistenţă ori în alt loc, stabilit de organul fiscal. Examinarea cazului se face în 
regim închis de către autoritatea abilitată să examineze astfel de cazuri, cu condiţia respectării 
secretului fiscal. Cazul de încălcare fiscală se examinează în prezenţa persoanei trase la răspundere 
pentru săvîrşirea încălcării, care de către organul fiscal este anunţată în scris (prin citaţie) despre 
locul, data şi ora examinării cazului.   

Examinarea în lipsa persoanei trase la răspundere pentru săvîrşirea încălcării are loc numai 
dacă există informaţii că a fost anunţată în modul stabilit despre locul, data şi ora examinării cazului 
şi dacă de la ea nu a parvenit un demers argumentat de a fi amînată examinarea. 

Cazul de încălcare fiscală se examinează în termen de 15 zile din data: a) prezentării 
dezacordului – dacă a fost prezentat la timp; b) expirării termenului de prezentare a dezacordului – 
dacă nu a fost prezentat sau dacă a fost prezentat cu întîrziere.  

În cazul prezentării unor argumente întemeiate, termenul de 15 zile, prin decizia organului 
abilitat să examineze cazurile de încălcare fiscală, inclusiv în baza demersului argumentat, prezentat 
de persoana trasă la răspundere pentru încălcare fiscală, poate fi prelungit cu 30 de zile. La solicitarea 
scrisă a contribuabilului, care face menţiunea că este de acord cu rezultatele controlului, examinarea 
cazului de încălcare fiscală poate fi efectuată fără respectarea termenului de 15 zile de prezentare a 
dezacordului. 

Persoana care examinează cazul de încălcare fiscală este obligată să clarifice dacă:  
a) a avut loc într-adevăr o încălcare fiscală; b) trebuie să fie trasă la răspundere persoana 

respectivă pentru săvîrşirea de încălcare fiscală; c) există alte circumstanţe importante pentru 
soluţionarea justă a cazului.  

Stabilind cauzele şi condiţiile săvîrşirii încălcării fiscale, organul fiscal care examinează cazul 
poate prezenta propuneri de lichidare a acestor cauze şi condiţii. Iar dacă în procesul examinării 
cazurilor de încălcare fiscală au fost constatate indicii de infracţiune, materialele se remit spre 
urmărire penală organelor de urmărire penală conform competenţei. 

Pronunţarea deciziei poate fi publică, la voinţa autorităţii care o adoptă, în cazul în care nu este 
contestată timp de 30 de zile de la momentul în care contribuabilul a luat cunoştinţă de această 
decizie. 

Decizia asupra cazului de încălcare fiscală se pronunţă imediat după încheierea examinării lui.  
În decursul a 3 zile după emiterea deciziei asupra cazului de încălcare fiscală, un exemplar al 

deciziei se înmînează sau se expediază recomandat persoanei vizate în ea. Instanţele judecătoreşti 
vizate cu asemenea litigii vor verific corecteitudinea aplicării legiii contenciosului administrativ în 
contestarea de către persoanele interesate a deciziilor organului fiscal (pct. 25 al Hotărîrii)2. Organele 

                                                 

1 Art. 244 alin.6 al Titlului V al Codului fiscal prevede că, împuternicirile avocatului se certifică printr-o ordonanţă emisă de biroul de avocaţi. Pe 
cînd în art. 60 alin.2 al Legii Republicii Moldova cu privire la avocatură, nr. 1260 din 19.07.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2010, nr. 159, art. nr: 582,: împuternicirile avocatului şi ale avocatului stagiar se confirmă prin mandat. Formularul mandatului este un document 
de strictă evidenţă. Conţinutul, forma şi modul de utilizare a mandatului se aprobă de către Guvern. 

2 Hotărîrea Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova, „Cu privire la unele aspecte de aplicare a prevederilor legislaţiei fiscale la 

examinarea litigiilor despre urmărirea impozitelor şi taxelor, aplicarea sancţiunilor de către organele fiscale”, nr.25 din 15.07.2002. În: Buletinul 

Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2010, nr.7-8, pag.12 "Culegere de hotărîri explicative", Chişinău, 2002, pag.31 "Buletinul Curţii 
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serviciului fiscal, la depunerea cererii în instanţă, sînt scutite de plata taxei de stat în temeiul art.4 p.9 
al Legii taxei de stat, însă adoptând hotărârea instanţa judecătorească este obligată să încaseze de la 
pârât cheltuielile legate de judecarea cauzei (pct.6 Hotărîrii)1. 

Răspunde pentru încălcare fiscală: a) contribuabilul persoană juridică a cărui persoană cu 
funcţie de răspundere a săvîrşit o încălcare fiscală; b) contribuabilul persoană fizică, care nu practică 
activitate de întreprinzător, ce a săvîrşit o încălcare fiscală. În cazul în care acesta este lipsit de 
capacitate de exerciţiu sau are capacitate de exerciţiu restrînsă, pentru încălcarea fiscală săvîrşită de 
el reprezentantul său legal (părinţii, înfietorii, tutorele, curatorul) poartă răspundere în funcţie de 
obiectul impozabil, de obligaţia fiscală şi de bunurile contribuabilului; c) contribuabilul persoană 
fizică care practică activitate de întreprinzător, a cărui persoană cu funcţie de răspundere a săvîrşit o 
încălcare fiscală.  

Persoana trasă la răspundere pentru încălcare fiscală beneficiază de o reducere cu 50% a 
amenzilor aplicate dacă respectă strict următoarele condiţii:  

a) nu are restanţe la data adoptării deciziei asupra cazului de încălcare fiscală sau le stinge 
concomitent cu stingerea sumelor impozitelor, taxelor, majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi/sau 
50% din amenzile indicate în decizie sau stinge obligaţia fiscală prin compensare;  

b) în termen de 3 zile lucrătoare de la data înmînării deciziei asupra cazului de încălcare 
fiscală, stinge sumele impozitelor, taxelor, majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi/sau 50% din 
amenzile indicate în decizie sau stinge obligaţia fiscală prin compensare. 

În cazul în care datele din sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat atestă executarea 
cerinţelor în cauză  autoritatea abilitată să examineze cazurile privind încălcările fiscale, de sine 
stătător, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare din data expirării termenului de 3 zile menţionat la 
pct. b), adoptă o decizie privind reducerea amenzilor în cauză cu 50%. 

c) în cazul în care datele din sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat nu atestă 
executarea cerinţelor prevăzute la lit.a) şi b), prezintă, în termenul prevăzut pentru executarea 
benevolă a deciziei asupra cazului de încălcare fiscală, documentele ce confirmă stingerea sumelor 
prevăzute la lit.a) şi b).  

În baza documentelor prezentate conform lit.c), autoritatea abilitată să examineze cazurile 
privind încălcările fiscale, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data prezentării 
documentelor, va adopta o decizie privind reducerea amenzilor în cauză cu 50%. În cazul în care, 
după adoptarea deciziei privind reducerea amenzilor, se constată nerespectarea cel puţin a uneia din 
condiţiile prevăzute la lit.a) şi b), autoritatea respectivă îşi va anula decizia, iar persoana nu va 
beneficia de reducerea cu 50% a amenzilor. 

Insolvabilitatea sau absenţa temporară din ţară a persoanei fizice sau a persoanei cu funcţie de 
răspundere a persoanei juridice, precum şi iminenţa unor evenimente pe care persoana ce a săvîrşit 
încălcarea fiscală putea să le prevadă, dar nu le-a prevăzut nu constituie temei pentru neaplicarea sau 
anularea sancţiunii fiscale.  

Persoanele scutite de impozite şi/sau taxe, precum şi cele care au calculat greşit impozitul 
şi/sau taxa din cauza explicaţiilor greşite, prezentate în scris de organul fiscal, sînt absolvite de 
răspundere pentru diminuarea, calcularea incorectă sau neplata acestora.  

 Persoanele care au calculat greşit impozitul şi/sau taxa, dacă acest fapt nu a fost depistat în 
cadrul controlului fiscal anterior, la efectuarea repetată a controlului fiscal, sînt absolvite de aplicarea 

                                                                                                                                                             
Supreme de Justiţie a Republicii Moldova", 2002, nr.10, pag.3 * * * modificată de: Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii 

Moldova nr.11 din 30.10.2009. 

1 Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, “Cu privire la practica judiciară de aplicare a unor prevederi ale legislaţiei 
fiscale”, nr.13 din 27.03.1997 "Culegere de hotărîri explicative", Chişinău, 2002, pag.25 "Culegere de hotărîri explicative", Chişinău, 2000, p.19. 
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amenzilor şi penalităţilor pentru încălcările fiscale depistate aferente perioadelor supuse controlului 
repetat. 

Asupra cazului de încălcare fiscală poate fi pronunţată una din următoarele decizii privind: a) 
aplicarea de sancţiune fiscală şi/sau încasarea de impozit, taxă, calculate suplimentar, de majorare de 
întîrziere. Persoana vizată în decizia asupra cazului de încălcare fiscală urmează să o execute în 
termen de 30 de zile din data pronunţării. Pentru această perioadă nu se suspendă calcularea majorării 
de întîrziere; b) suspendarea cazului şi efectuarea unui control repetat. Se pronunţă decizie privind 
suspendarea cazului şi efectuarea unui control repetat dacă există mărturii contradictorii care, la 
momentul examinării cazului, nu pot fi argumentate prin probe. După încheierea controlului repetat, 
reîncepe examinarea cazului; c) clasarea cazului.  

În cazul în care contribuabilul descoperă că darea de seamă fiscală prezentată anterior conţine 
greşeli sau omisiuni şi prezintă darea de seamă corectată, precum şi în cazul în care contribuabilul nu 
are obligaţia prezentării dării de seamă, dar descoperă că au fost efectuate greşit calculul şi plata 
impozitelor şi taxelor, iar în urma acestora apar obligaţii fiscale suplimentare şi acestea sînt achitate 
pînă la anunţarea unui control fiscal, amenda nu se aplică. 

În cazul în care o persoană a săvîrşit două sau mai multe încălcări fiscale, sancţiunea fiscală se 
aplică pentru fiecare încălcare fiscală şi pentru fiecare perioadă fiscală în parte. 
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Summary: Adversarial Principle and Principle of Equality of Arms are of particular 

importance throughout the criminal procedure system, determining in many directions the weight of 
the legal status, the opposition or collaboration relations between the participants in the criminal 
proceeding, as well as the legal relationships established between the participants in the trial and the 
court. The procedural establishment of the adversarial principle and principle of equality of arms 
has come to correspond to the importance they have in the framework of the regulation of the 
criminal procedure mechanism. Nevertheless, there is a need to substantially reform the structure of 
the process as such and the distribution modalities to a full extent of correspondence to the basic 
procedural functions. It is also necessary to review the aspect of the legal relationship between the 
participants in the trial, the bodies and persons conducting the criminal proceedings on the one 
hand, and the suspects, defendants, accused and the persons representing and defending their 
interests on the other hand. Also, judicial bodies are not always guided by the provisions of the 
adversarial principle and principle of equality of arms, which requires a systemic analysis of the 
rules of criminal procedure law, which are related to the formulation of the notion of adversarial 
principle and principle of equality of arms and to the regulation of the mechanism for achieving 
these principles within the criminal proceedings. 

Keywords: adversarial procedure, principle, form of criminal proceeding, adversary 
procedure, defense, accusation, criminal proceeding function, prosecution, accused, defendant. 

 
Principiul egalității armelor reprezintă aplicarea particulară a egalității între cetățeni și dă 

concomitent expresie enunțului solemn din art. 1 al Declarației Universale: „Toate ființele umane se 
nasc libere și egale în demnitate și drepturi”. În conformitate cu acest principiu, așa cum este el 
consacrat în art. 6, parag. 1 din Convenția Europeană și cum a fost dezvoltat prin jurisprudența 
CtEDO, fiecare parte din proces trebuie să aibă șanse egale de a-și prezenta cauza, din toate punctele 
de vedere, nefiind permis ca cineva să beneficieze de un avantaj asupra adversarului său1. În 
jurisprudența CtEDO, principiul egalității armelor – unul dintre elementele noțiunii de proces 
echitabil – înseamnă tratarea egală a participanților la proces, fără ca unul dintre aceștia să fie 
avantajat în raport cu ceilalți participanți la proces. Acest principiu – unul dintre elementele noțiunii 
mai largi la proces echitabil – impune fiecărei părți să i se ofere posibilitatea rezonabilă de a-și 
susține cauza în condiții care să nu o dezavantajeze în raport de partea adversă2. 

Acest principiu garantează că nici una dintre părțile aflate înb litigiu nu se bucură de un avantaj 
incorect, atât în procesul penal, cât și în cel civil. Principiul impune anumite implicații ce 
                                                 
1 Soyer J. C. La convention européenne de droits de lʼhomme. Economica. Paris, 1995, p. 265; Mateuț Gh. Tratat de 
procedură penală. Partea generală. Vol. I. Ed. C. H. BECK. București, 2007, p. 233-235. 
2 Codul de procedură penală. Comentariu pe articole. Coordonator M. Udroiu. Ed. C. H. BECK. București, 2015, p. 
930; Hotărârea CtEDO în cauza Ankerl vs Suedia din 18 februarie 1997. 
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caracterizează un proces echitrabil. Potrivit lui, fiecare parte trebuie investită cu posibilități 
rezonabile pentru a-și prezenta cauza conform condițiilor care să nu creeze dezavantaje vis-à-vis de 
opoziție. Pornind de la faptul că principiul poate juca un rol în orice fază a procesului, se impune și 
față de mulți subiecți importanța aparențelor și sensibilității mari atribuite administrării justiției. 
Egalitatea armelor presupune accesul egal al părților la înscrisuri și alte acte procedurale cel puțin 
datorită faptului că ele joacă un rol important la formarea opiniei instanței. Principiul nu determină 
modalitatea de furnizare a informației, sarcina fiind pusă doar pe respectarea condiției de a nu crea 
obstacole de nedepășit, ceea ce poate echivala cu tăinuirea informației1. 

CtEDO a subliniat că art 6, § 3, lit. b) din Convenție asigură oricărei persiane acuzate de o 
infracțiune dreptul să dispună de timpul și de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale. Mai mult, 
„înlesnirile” care trebuie asigurate oricărui acuzat includ posibilitatea de a fi informat, pentru 
pregătirea apărării sale, despre rezultatul cercetărilor efectuate pe parcursul procesului. Curtea a 
arătat că accesul nerestricționat la dosarul cauzei și folosirea nerestricționată a notițelor, inclusiv, 
după caz, posibilitatea de a obține copii ale documentelor relevante, constituie garanții importante ale 
procesului echitabil. Neasigurarea acestui tip de acces reprezintă, în opinia Curții, unul dintre factorii 
care determină constatarea încălcării principiului egalității armelor. 

În cauza Beraru vs România, Curtea a reținut că avocații reclamantului nu au putut obține 
acces direct la dosarul cauzei decât într-un stadiu târziu; inițial, nu li s-a furnizat nicio copie a 
rechizitoriului. M,ai mult, aceștia nu au putut obține o copie a transcrierilor interceptărilor telefonice 
sau o copie înregistrată a convorbirilor telefonice interceptate folosite ca probă în dosar. În această 
privință, avocații reclamantului au adresat instanțelor interne numeroase cereri pentru încuviințarea 
accesului la dosar. De asemenea, Curtea a reținut și lipsa accesului la dosar, care a cauzat dificultăți 
pentru pregătirea apărării, a fost tocmai motivul invocat de avocații reclamantului pentru a cere 
renunțarea la mandatul de reprezentare a reclamantului2. 

Instanța, pentru realizarea principiului egalității armelor, are misiunea de a menține echilibrul 
necesar desfășurării unui proces echitabil, îndeosebi în ceea ce privește comunicarea între părți 
asupra tuturor pieselor dosarului, precum și dispunerea de mijloace pentru a-și susține poziția3. 

Unul dintre principiile de bază ale procesului penal este și cel al contradictorialității părților, 
care, acționând în condiții egale (cu drepturi și obligațiuni egale), participă la procesul penal, uzând 
de calea și mijloacele stabilite în vederea aflării adevărului în cauza penală respectivă. Acest 
principiu nu-și găsește o realizare deplină, în principal, la faza urmăririi penale, când în calitate de 
părți ale procesului contradictorial intervin procurorul și avocatul învinuitului, inculpatului. Instanța, 
însă, în acest proces ocupă un loc neutru, audiază părțile, analizează probele acumulate și prezentate 
și după aceea decide. Cu alte cuvinte, instanța are un rol de arbitru4. Contradictorialitatea este metoda 
de descoperire a adevărului în cauzele penale, care constă în competiția și rivalitatea părților, 
controlată și completată prin participarea instanței la examinarea cauzelor penale5. 

S-a arătat că, teoretic, principiul contradictorialității exprimă cerința ca funcția de învinuire să 
fie despărțită de funcția jurisdicțională, fiind pe o poziție procesuală egală cu funcția de apărare. 

                                                 
1 Dolea I. Principul „egalității armelor” și dreptul apărării de a administra probe în procesul penal. În: Analele 
Științifice ale Universității de Stat din Moldova. Seria „Științe socioumanistice”. Vol. I, 2004, p. 371; Rusu L. 
Principiul contrtadictorialității în procesul penal: reglementări naționale și de drept comparat. Teză de doctor în 
drept. Chișinău, 2016, p. 88. 
2 Codul de procedură penală. Comentariu pe articole. Op. cit., p. 930-931: Hotărârea CtEDO în cauza Beraru vs 
România, din 18 martie 2014, parag. 69-71. 
3 Dolea I. Drepturile persoanei în probatoriul penal. Conceptul promovării elementului privat. Ed. Cartea Juridică. 
Chișinău, 2009, p. 186. 
4 Коновалов Е. Состязательность процесса на предварительном следствии и проблемы противодействия 
расследованию. Закон и Жизнь. 2008, №3, с. 27. 
5 Полянский Н. Н. Вопросы теории советского уголовного процесса. Изд. МГУ. М., 1956, с. 99-100. 
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Învinuirea și apărarea se combat în fața instanței de judecată de pe poziții contradictorii, astfel încât 
autoritatea care judecă și soluționează cauza – instanța de judecată – să ajungă, din disputa lor, la o 
apreciere corectă a probelor și la adoptarea unei soluții legale și temeinice. Ca urmare, așezarea 
judecății pe principiul contradictorialității implică „egalitatea de arme” între învinuire și apărare, 
între susținerea pretențiilor civile și combaterea lor, în sensul că se acționează cu aceleași mijloace 
procesuale; participarea la judecată, cu dreptul de a face cereri, a ridica excepții, a pune concluzii, a 
exercita căile de atac, pe care instanța de judecată le poate admiste sau respinge și adopta propria sa 
soluție, constituie aspecte ale contradictorialității la judecată1. 

De lege lata, contradictorialitatea este prevăzută drept regulă de bază pentru desfășurarea 
cercetării judecătorești și a dezbaterilor, lipsind în stadii procesuale distincte ale fazei de judecată, 
cum ar fi, de exemplu, deliberarea. Prin efectul contradictorialității, audierea persoanelor în cadrul 
cercetării judecătorești presupune posibilitatea ca acestora să le fie adresate întrebări de către ceilalți 
participanți la ședința de judecată. De asemenea, acte procesuale importante localizate în cadrul 
cercetării judecătorești, cum ar fi, de exemplu, renunțarea la probe, constatarea imposibilității 
administrării anumitor probe, schimbarea încadrării juridice, presupun manifestarea plenară a 
contradictorialității, dispozițiile de mai sus fiind, în prealabil, aduse în discuția părții vătămate, a 
părților și a procurorului. 

Pentru garantarea desfășurării contradictorii a cercetării judecătorești și a dezbaterilor, instanța 
este obligată să pună în discuție cererile procurorului, ale părților și ale celorlalți subiecți procesuali 
și excepțiile ridicate de aceștia sau din oficiu și să se pronunțe asupra lor prin încheiere motivată2. 
Justiția este contradictorială în situația în care părțile (participanții) la procesul judiciar pot activ și în 
condiții egale, să dovedească dreptatea, să expună argumentele și să interpreteze faptele, 
evenimentele și probele din cadrul dosarului, contribuind astfel la stabilirea adevărului3. 

Doctrina procesual-penală indică la legătura corespondentă între principiul contradictorialității 
și cel al egalității armelor, uneori invocându-se contrapunerea conceptuală a acestor principii, alteori 
fixându-se necesitatea delimitării clare a acestor principii. Principiul egalității armelor de drept își 
regăsește expresia legală și faptică prin anumite reguli, în particular: în situații similare – reguli 
similare, în situații diferite – reguli diferite, iar excepțiile ce conțin distincții sociale nu pot fi fondate 
decât pe unitate comună. Totuși, interesul general poate limita principiul egalității4. 

Principiul egalității armelor, în sine, privește numai modul în care au a fi tratate părțile de către 
tribunal ca „adversare” în procesul pe care acesta este chemat să-l soluționeze; el nu se aplică în 
raporturile dintre părți și tribunal5. La rândul său, contradictorialitatea presupune organizarea 
procesului astfel, încât părțile și ceilalți participanți la proces să aibă posibilitatea de a-și formula, 
argumenta și dovedi poziția în proces, de a alege modalitățile și mijloacele susținerii ei de sine 
stătător și independent de instanță, de alte organe și persoane, de a-și expune opinia asupra oricărei 
probleme de fapt și de drept care are legătură cu pricina dată judecății și de a-și expune punctul de 
vedere asupra inițiativelor instanței. Instanța care judecă pricina își păstrează imparțialitatea și 
obiectivitatea, creează condiții pentru exercitarea drepturilor participanților la proces, pentru 
cercetarea obiectivă a circumstanțelor pricinii6. 

                                                 
1 Theodoru Gr. Tratat de Drept processual penal. Ediția a 3-a. Ed. HAMANGIU. București, 2013, p. 551. 
2 Neagu I., Damaschin M. Tratat de procedură penală. Partea specială În lumina noului Cod de procedură penală. 
Ed. Universul Juridic. București, 2015, p. 150-151. 
3 Осояну Т., Милушев Д. Уголовно-процессуальное право Республики Молдова. Часть Особенная. Учебное 
пособие. Под редакцией доктора юридических наук, профессора Е. Г. Мартынчика. Кишинэу, 2005, с. 55. 
4 Florea A. Egalitatea armelor și contradictorialitatea – exigență a principiului egalității de drept în calitate de 
principiu al răspunderii juridice. În: Legea și viața, 2012, nr. 5, p. 37. 
5 Bîrsan C. Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole. Ediția 2. Ed. C. H. BECK. 
București, 2010, p. 489-490. 
6 Florea A. Op. cit., p. 37. 
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În toate momentele desfășurării procesului penal, principiul contradictorialității acționează 
acționează sub forma sa tacită (subânțeleasă), organele judiciare penale îndeplinindu-și atribuțiile lor 
în așa fel, încât cauza penală să fie cercetată și cunoscută sub toate aspectele, punând continuu față în 
față tot ceea ce vine în sprijinul învinuirii cât și tot ceea ce poate folosi apărării de învinuire. În faza 
de judecată, principiul contradictorialității operează și sub forma exprimată (orală) în desfășurarea 
acestei faze în fața oricărei instanțe de judecată. Discutarea cauzei penale, a temeiurilor sale în faza 
de judecată implică în mod firesc susțineri contradictorii, așa încât contradictorialitatea orală 
contribuie la aflarea adevărului, iar principiul comun al contradictorialității constituie în mod evident 
o garanție pentru buna desfășurare a judecății. 

Intervenția contradictorialității orale în cursul judecății nu înlătură incidența 
contradictorialității tăcite, instanța de judecată călăuzindu-se după aceasta din urmă. 
Contradictorialitatea tacită ține locul celei orale atunci când aceasta nu e posibilă din cauza lipsei 
uneia dintre părțile cauzei sau când cauza este judecată în lipsa ambelor părți. Contradictorialitatea 
orală nu este deci decât consecința procesuală a exercitării celor două acțiuni care dinamizează 
procesul penal, acțiunea penală  de o parte și contraacțiunea de cealaltă parte. Contradictorialitatea 
orală se manifestă sporadic în tot cursul cercetării judecătorești în fața primei instanțe și se realizează 
prin intervenția procurorului, părților și a apărătorilor acestora1. 

Desfășurarea ședinței de judecată în condiții de contradictorialitate reprezintă, de altfel, și o 
exigență implicită a procesului echitabil. Astfel, deși cerința contradictorialității nu se regăsește în 
mod expres în art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Curtea Europeană a analizat, în 
numeroase decizii de caz, respectarea contradictorialității, ca regulă de bază a ședinței de judecată. În 
acest sens, s-a statuat că sunt asigurate condițiile necesare desfășurării contradictorii a judecății în 
cazul în care procurorul și părțile au posibilitatea de a lua cunoștință și de a dezbate probele, cererile 
ori excepțiile invocate de adversari. De asemenea, se poate constata respectarea principiului 
contradictorialității în condițiile în care apărarea are cunoștință despre toate probele administrate în 
proces, atât a probelor în apărare, cât și a celor în acuzare. Acest drept al părților de a fi 
încunoștințate despre probatoriile administrate în dosar implică dreptul de a avea acces la dosar, 
precum și dreptul de a fi încunoștințat despre faptele reținute și despre încadrarea juridică a acestora2. 

Doctrina din Federația Rusă susține opinia că unul dintre semnele contradictorialității se referă 
la egalitatea părților. Unii cercetători chiar declară că principiul contradictorialității este prezent 
inclusiv și în cazurile în care părțile nu sunt dotate cu drepturi egale, deoarece este imposibil de a 
pune părțile pe picior de egalitate în latura tuturor drepturilor pe care le dețin sau le-ar putea deține. 
Contradictorialitatea și egalitatea părților reprezintă un singur principiu. Contradictorialitatea, în lipsa 
egalității părților este o ficțiune. Inegalitatea părților nu garantează soluționarea echitabilă a litigiului, 
deoare poate învinge nu cel care este mai corect, ci partea care dispune de mai multe posibilități în 
vederea adminsitrării materialului probator în favoarea sa. Nu toți participanții la procesul judiciar 
penal din partea apărării pot realiza în mod corespunzător funcția de apărare, deoarece o partea a 
acestora nu dispun de posibilități sificiente de a se opune învinuirii aduse, participarea lor în cauză 
având doar un caracter epizodic. 

Egalitatea părților în cadrul procesului penal contradictorial trebuie să se exprime în 
posibilitățile egale de participare în cadrul probatoriului. În legătură cu acceptarea formei 
contradictoriale a procesului penal, este necesar a acorda avocatului-apărător posibilități procesuale 

                                                 
1 Dongoroz V., Kahane S., Antoniu G., Bulai C., Iliescu N., Stănoiu R. Explicații teoretice ale Codului de procedură 
penală roman. Partea special. Vol. VI. Ed. Academiei Române. București, 2003, p. 139. 
2 Neagu I., Damaschin M. Op. cit., p. 152; Hotărârea CtEDO în cauza Werner vs. Austria din 24 noiembrie 1997; 
Hotărârea CtEDO în cauza Mantovanelli vs Franța din 18 martie 1997; Hotărârea CtEDO în cauza McMivhael vs 
Regatul Unit al Marii Britanii, din 24 februarie 1995; Hotărârea CtEDO în cauza Pélissier vs Franța, din 25 martie 
1999. 
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de aceeași valoare în vederea participării în cadrul probatoriului. În realitate, însă, acesta a obținut 
doar posibilitatea să obțină probe prin: 1) solicitarea și obținerea obiectelor, documentelor și a altor 
informații; 2) chestionarea persoanelor, cu acordul acestora; 3) solicitarea certificatelor, 
caracteristicilor și a altor documente din partea anumitor instituții și organizații. 

Participarea avocatului-apărător în cadrul ședinței de judecată obține o importanță specifică, 
deoarece anume la această fază a procesului este soluționată problema-cheie: vinovăția sau 
nevinovăția persoanei. Instanța de judecată nu este organ de urmărire penală, nu participă de partea 
acuzării sau apărării. Ea creează condițiile necesare pentru ca părțile să-și execute obligațiunile 
procesuale și să-și exercite drepturile oferite de lege. Rolul pasiv al instanței de judecată îl plasează 
pe avocatul apărător într-o poziție destul de dificilă, deoarece el nu poate, de unul singur, combate 
concluziile unilaterale ale organului de urmărire penală expuse în rechizitoriu. Ca urmare, avocatul 
își organizează apărarea în temeiul folosirii lacunelor și cusururilor urmăririi penale, capabile să 
lovească în admisibilitatea probelor1. Dreptul la o procedură contradictorie implică, în esență, 
posibilitatea pentru părțile unui proces de a lua cunoștință de toate piesele și observațiile prezentate 
judecătorului, de natură a-i influența decizia și de a le discuta2. În cursul judecărtii cauzei, instanța de 
judecată este obligată să creeze posibilități reale de acces liber al oricărei persoane la un proces 
echitabil, să ofere părții acuzării și apărării condițiile necesare pentru cercetarea multilaterală și în 
deplină măsură a circumstanțelor cauzei3. 

Principiuul contradictorialității are o implicație directă în ceea ce se numește nemijlocirea 
examinării probelor. O situație, spre exemplu, specială în ce privește respectarea principiului 
contradictorialității este examinarea cauzei penale în lipsa acuzatului, în cazul când acesta se sustrage 
de la judecată. În jurisprudența sa, CtEDO a decis că o procedură penală care derulează în absența 
celui trimis în judecată nu este, în principiu, incompatibilă cu dispozițiile Convenției dacă el are 
posibilitatea să obțină ulterior ca o jurisdicție să statuieze din nou, după ce l-a acuzat, cu privire la 
temeinicia acuzațiilor ce i se aduc. O altă situație ar fi mărturiile anonime ce aparțin unei persoane 
protejate4. 

Concluzii. Actualmente, considerăm că se impune, după modelul legislațiilor procesual-penale 
europene, reglementarea și consacrarea expresă a principiului egalității armelor ca regulă de bază a 
procesului penal. De asemenea, legiutorul, fixând în Codul de procedură penală principiul 
contradictorialității, nu a asigurat egalitatea participării în cadrul probatoriului a părții acuzării și 
părții apărării, ceea ce are ca efrect încălcarea dreptului bănuitului, învinuitului, inculpatului la 
apărare. În acest context, contradictorialitatea, lipsită de egalitatea părților, nu poate fi doar decât o 
declarație. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ульянова Л. Т. Состязательность и равноправие сторон – конституционный принцип уголовного 
судопроизводства. Уголовно-процессуальное право: понятие, содержание, источники. Материалы научно-
практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора Д. С. Карева. М., 23-24 
марта, 2006, с. 120-126. 
2 Codul de procedură penală. Comentariu pe articole. Op. cit., p. 930; Hotărârea CtEDO în cauza Morel vs. Franța 
din 6 iunie 2000, parag. 27. 
3 Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova „Cu privire la practica aplicării legislației 
pentru asigurarea dreptului la apărare al bănuitului, învinuitului, inculpatului și condamnatului în procedura penală”, 
nr. 11, din 24 decembrie 2010, par. 15. 
4 Dolea I. Codul de procedură penală al Republicii Moldova. Comentariu aplicativ. Ed. Cartea Juridică. Chișinău, 
2016, p. 734. 
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Summary: Trafficking in human beings has steadily increased over time, becoming a national 

and international problem. The phenomenon is not episodic, involving a large number of people, 
knowing profoundly social and political connotations, demonstrating the deep violation of 
fundamental human rights and becoming a constantly aggravating problem. In this context, it is 
necessary to formulate coherent policies for preventing and combating trafficking in human beings, 
but this process has a number of difficulties resulting, firstly, from the lack of knowledge of the real 
dimensions of the phenomenon due to the very high mobility, the intense movement of people across 
borders, and, secondly, the obscurity of the phenomenon, ensured by maintaining its manifestations 
in the context of seemingly legal activities. Under the conditions of today's society, the vast majority 
of states have managed to abandon this profoundly inhuman practice, even though sometimes it is 
strongly favoured by objective social conditions. 

Keywords: phenomenon of human trafficking, legal activities, inhuman practice, social 
conditions, winess, justice, consequence, crime investigation, special investigative measures, suspect, 
prosecutor, criminal prosecutor officer, versions. 

 
Identificarea metodei de investigare a cazurilor de trafic de ființe umane este direct dependentă 

de riscurile la care sunt supuse victimele infracțiunilor. În acest aspecct, o obligațiune stringentă a 
organelor de urmărire penală este evaluarea riscurilor care pot periclita securitatea și bunăstarea 
fizică a victimelor, a persoanelor apropiate acestora, a altor persoane care acordă asistență victimelor. 
Pot apărea riscuri pentru victime în urma unor acțiuni ale organelor de urmărire ca o reacție a 
infractorilor. În asemenea situații, intervenția rapidă este o măsură stringentă. Investigarea traficului 
de persoane este marcată de doi factori de importanță majoră, ambii depășind practica obișnuită de 
investigare a infracțiunilor. În primul rând, victimele traficului de ființe umane, de regulă, nu sunt 
dispuse să depună plângeri sau mărturii. În al doilea rând, practica urmăririi penale a constatat că 
traficul de ființe umane, ca orice altă formă de crimă organizată, poartă un caracter complex și se 
consumă printr-un lanț de infracțiuni1. 

În procesul investigării faptelor de trafic de ființe umane, la sarcinile de bază, soluționate de 
către organul de urmărire penală în faza investigațiilor preliminare sunt atribuite: 

- darea ordonanței de începere a urmăririi penale; 

                                                 
1 Vidaicu M., Dolea I. Combaterea traficului de ființe umane (drept material și drept procesual). INJ. Chișinău, 
2011, p. 96. 
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- urmărirea și reținerea în flagrant a persoanelor care au comis infracțiunea; 
- depistarea, prin intermediul altor mijloace de probă, a persoanelor care au comis infracțiunea 

și a celorlalți coparticipanți; 
- descoperirea, fixarea, ridicarea și păstrarea urmelor infracțiunii comise; 
- identificarea martorilor și a părților vătămate și, de asemenea, dispunerea și efectuarea 

expertizelor judiciare; 
- prevenirea infracțiunilor pregătite și curmarea celor aflate în proces de comitere, stabilirea 

cauzelor și condițiilor care au contribuit la săvârșirea acestora și luarea de măsuri în vederea 
înlăturirii lor; 

- selectarea și analiza modelelor activității infracționale; 
- prognozarea formelor interne și externe ale opunerii de rezistență urmăririi penale. 
Urmărirea penală, după cum se știe, este un proces care are ca scop restabilirea evenimentului 

infracțional produs în trecut, după probele descoperite de către ofițerul de urmărire penală (procuror) 
și atragerea la răspundere penală a persoanei vinovate. Cunoașterea evenimentului produs în trecut se 
întemeiază dintotdeauna pe probele din prezent. Acestea pot fi identificate și stabilite prin 
intermediul diverselor măsuri speciale de investigație și acțiuni procesuale. Cunoașterea include o 
activitate practică de acumulare, verificare și evaluare a probelor respective1. 

În acest sens, pornirea urmăririi penale reprezintă nu doar faza inițială a activității prejudiciare 
într-o cauză penală, ci și a procesului penal în întregime. Ea nu se limitează la perfectarea hotărârii 
procesuale – ordonanța de începere a urmăririi penale, dar mai include în sine și o totalitate de 
acțiuni, orientate spre acumularea, verificarea și aprecierea datelor faptice care vorbesc despre 
prezența sau lipsa semnelor unei fapte concrete, despre circumstanțele ce exclud urmărirea penală 
etc. Această fază se caracterizează, de asemenea, prin sarcini proprii, printr-un anumit cerc de 
participanți la raporturile juridice, prin mijloace procesuale proprii, termeni și soluții specifice 
adoptate2. 

Pentru a asigura legalitatea și temeinicia pornirii urmăririi penale, legea fixează anumite 
anumite condiții procesuale, între care prezența temeiurilor și motivelor începerii procesului, lipsa 
circumstanțelor care exclud urmărirea penală etc. În calitate de temeiuri ale pornirii urmăririi penale, 
conform prevederilor art. 262 CPP al RM, pot servi: a) plângerea; b) denunțul: c) autodenunțul; d) 
depistarea nemijlocită de către organul de urmărire penală sau procuror a bănuielii rezonabile cu 
privire la săvârșirea unei infracțiuni. 

În instrumentarea cauzelor având ca obiect infracțiunile de trafic de persoane se aplică toate 
regulile da bază ale procesului penal, cu unele limitări strict prevăzute de lege, dar care în esență sunt 
derogări ce nu afectează dreptul fundamental sau regulile de bază ale procesului penal3. 

În calitate de temei al pornirii urmăririi penale în cauzele de trafic de ființe umane va figura 
prezența datelor suficiente, ce indică asupra semnelor infracțiunii, care urmează a fi descoperită cu 
luarea în calcul, de fiecare dată, a întregului cumul de informații, acumulate în procesul verificării 
materialelor dosarului. 

Studierea literaturii de specialitate a demonstrat următoarele: marea majoritate a cercetătorilor 
din domeniu sunt de părerea că la momentul luării hotărârii de pornire a urmăririi penale nu trebuie 
să dispunem de informații exhaustive referitoare la toate elementele componenței de infracțiune4. 

                                                 
1 Gheorghiță M. Tratat de criminalistică. Chișinău, 2017, p. 734. 
2 Петрухин И. Л. Михайловская И. Б. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Учебник. 
Изд. ПРОСПЕКТ. М., 2011, с. 459. 
3 Mateuț Gh., Petrescu V. E., Ștefăroi N ș.a. Traficul de ființe umane. Infractor, victimă, infracțiune. Asociația 
Magistraților Iași, 2005, p. 119. 
4 Божьев В. П. Уголовный процесс. 3-е издание, переработанное и дополненное. М., 2008, с. 152; Петрухин 
И. Л. Михайловская И. Б. Op. cit., p. 685. 
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Stabilirea deplină și sub toate aspectele a circumstanțelor cauzei, a persoanelor concrete, a formelor 
de vinovăție, a motivului și scopului infracțiunii reprezintă, de fapt, sarcina fazei de urmărire penală. 

În conformitate cu prevederile art. 274 CPP al RM, organul de urmărire penală sau procurorul 
sesizat în modul prevăzut în art.262 şi 273 CPP dispune, în termen de 30 de zile, prin ordonanţă, 
începerea urmăririi penale în cazul în care, din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor de 
constatare, rezultă o bănuială rezonabilă că a fost săvîrşită o infracţiune şi nu există vreuna din 
circumstanţele care exclud urmărirea penală, informând despre aceasta persoana care a înaintat 
sesizarea sau organul respectiv.  

În cazul în care organul de urmărire penală sau procurorul se autosesizează în privinţa începerii 
urmăririi penale, el întocmeşte un proces-verbal în care consemnează cele constatate privitor la 
infracţiunea depistată, apoi, prin ordonanţă, dispune începerea urmăririi penale.  

Ordonanţa de începere a urmăririi penale, emise de organul de urmărire penală, în termen de 
24 de ore de la data începerii urmăririi penale, se aduce la cunoştinţă în scris procurorului care 
efectuează conducerea activităţii de urmărire penală, prezentîndu-i-se totodată şi dosarul respectiv. 
La momentul când a luat cunoştinţă de ordonanţa de începere a urmăririi penale, procurorul fixează 
termenul de urmărire în cauza respectivă.  

Dacă din cuprinsul actului de sesizare rezultă vreunul din cazurile care împiedică pornirea 
urmăririi penale, organul de urmărire penală înaintează procurorului actele întocmite cu propunerea 
de a nu porni urmărirea penală. Dacă procurorul consideră că nu sunt circumstanţe care împiedică 
urmărirea penală, el restituie actele, cu ordonanţa sa, organului menţionat pentru începerea urmăririi 
penale.  

În cazul în care procurorul refuză pornirea urmăririi penale, el confirmă faptul prin ordonanţă 
motivată şi anunţă despre aceasta, într-un termen cât mai scurt posibil, dar nu mai mare de 15 zile, 
persoana care a înaintat sesizarea. În cazul în care consideră că lipsesc temeiurile pentru a începe 
urmărirea penală, procurorul, prin ordonanţă, abrogă ordonanţa de începere a urmăririi penale şi 
dispune refuzul în pornirea urmăririi penale şi clasarea procesului penal. 

De la momentul începerii urmăririi penale, organul de urmărire penală realizează un complex 
de acțiuni, a căror soluționare este legată indisolubil cu stabilirea faptului infracțiunii. Activitatea 
procesual-penală a organului de urmărire penală include în sine administrarea, verificarea, aprecierea 
probelor și justificarea hotărârilor luate. Acest fapt îi oferă posibilitatea stabilirii circumstanțelor care 
urmează a fi dovedite într-o cauză penală. În același timp, metoda de bază a organizării cercetării 
infracțiunilor o reprezintă planificarea acțiunilor de urmărire penală, în calitate de componentă logică 
a acesteia figurând versiunile de urmărire penală. Planificarea cercetării reprezintă un proces 
complex de analiză a activităților care trebuie executate și a succesiunii lor logice, constituindu-se 
într-un ghid care conferă perspectivă și eficiență investigației1. Versiunea este rezultatul unui proces 
complex de analiză, în cadrtul căruia, pe baza datelor administrate în cauză se emit presupuneri, se 
dau diferite explicații privitoare la natura faptei, conținutul acesteia, modul de comitere și ascundere 
a urmelor infracțiunii, partyicipanții, forma de vinovăție, mobilul și scopul urmărit, cauzele și 
condițiile care au generat sau favorizat comiterea acesteia2. 

O condiție importantă a valabilității versiunii o reprezintă autenticitatea temeiului faptic al 
acesteia și respectarea regulilor logice la deducerea raționamentului posibil în temeiul datelor faptice, 
la înaintarea diverselor varietăți ale versiunilor (generale – care se astribuie la elementele 
componenței de infracțiune, sau particulare – care se referă la anumite componente ale faptului 
cercetat). 

                                                 
1 Cârjan L., Chiper M. Criminalistică. Tradiție și modernism. Ed. Cartea Veche. București, 2009, p. 304. 
2 Bercheșlan V. Cercetarea penală  (Criminalistică - teorie și practică). Îndrumar complet de cercetare penală. Ed. 
ICAR. București, 2002, p. 93. 
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Informațiile inițiale ce servesc ca temeiuri ale pornirii urmăririi penale în cauzele de trafic de 
ființe umane, de obicei, sunt obținute din următoarele surse: 

- de la victimele traficate; 
- de la agenții de poliție, mai ales, de la poliția de frontieră; 
- prin studierea reclamelor de prostituție; 
- de la persoanele care lucrează în industria sexului; 
- din scrisorile parvenite din partea polulației; 
- din activități speciale de investigații; 
- prin probe de date ale forțelor polițienești la nivel local și național; 
- prin bazele de date ale organizațiilor internaționale de cooperare a forțelor de poliție, cum ar 

fi Interpol, Europol ș.a.; 
- prin alte baze de date ale diferitor autorități de stat; 
- de la organizațiile interguvernamentale și nonguvernamentale de profil; 
- de la companiile și liniile aeriene și alte companii de transport; 
- din surse accesibile, cum ar fi reportaje în mass-media, studii științifice etc1. 
Specificul situațiilor de până la începerea urmăririi penale, și anume la momentul depistării 

nemijlocite de către organele de drept a semnelor infracțiunii de trafic de ființe umane sau la cel al 
înaintării plângerilor și denunțurilor din partea rudelor, permit a identifica anumiți factori obiectivi și 
subiectivi, care pot influența negativ însuși asupra procesului urmăririi penale, având ca rezultat, de 
frevente ori, darea soluției de neîncepere a urmăririi penale. 

La categoria factorilor obiectivi urmează a fi atribuiți: 
1) caracterul limitat al informației inițiale referitoare la faptul infracțional, care este obiectiv 

insuficientă pentru începerea urmăririi penale. Astfel, de regulă, aceste informații sunt furnizate de 
către rude sau cunoscuți, care adeseori nu cunosc nici locul de aflare a victimelor, nici caracterul 
celor ce li s-ar fi putut întâmpla acestora. De frecvente ori, ei comunică doar faptul că partea 
vătămată s-a deplasat peste hotare, urmare a cărui fapt s-a pierdut fără veste. În marea majoritate a 
cazurilor, această informație necesită efectuarea unor verificări suplimentare complexe, a căror 
realizare depinde, în mod direct, de obținerea informațiilor în privința persoanei dispărute de la 
organele de drept a altor state. Procedură vizată este una complexă, anevoioasă și nu de fiecare dată 
posibilă; 

2) caracterul limitat a termenelor procesuale în privința verificării informațiilor referitoare la 
traficul de ființe umane. Acțiunile faptice de verificare în privința acestei categorii de infracțiuni 
prespune, de frecvente ori, necesitatea efectuării măsurilor speciale de investigații sau a actelor de 
urmărire penală pe teritoriul altor state, ceea ce prezintă un anumit grad de dificultate în virtutrea 
caracterului complex al asistenței juridice internaționale în materie penală; 

3) complexitatea procedurii, iar uneori chiar și imposibilitatea efectuării acțiunilor de verificare 
și ale măsurilor speciale de investigații până la începerea urmăririi penale pe teritoriul altor state.  

Infracțiunile de trafic de persoane prezintă un caracter transfrontalier, ceea ce impune ca 
probele să fie obținute din jurisdicția națională a mai multor state, prin utilizarea tehnicilor speciale 
de investigare penală, a cooperării internaționale și a cererilor de asistență judiciară reciprocă2. 

La categoria factorilor subiectivi se referă: 

                                                 
1 Andronachi A. Unele acțiuni de urmărire penală întreprinse în cazul cercetării infracțiunilor privind traficul de 
ființe umane. În: materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Probleme de prevenire și combatere a 
delicvewnței juvenile, traficului de ființe umane și migrațiunii ilegale”, 23-24 aprilie 2004. Chișinău, 2004, p. 452.  
2 Winterdyrk J., Perrin B., Reichel Ph. Human Trafficking. Exploring the International Nature, Concerns, and 
Complexities. Ed. CRC Press, Taylor&Francis Group. Boca Raton, Florida, 2012, p. 134. 
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1) lipsa unei reprezentări clare și certe asupra fenomenului și caracteristicii juridico-penale a 
traficului de ființe umane, fapt determinat de construcția juridico-penală ineficientă și pe alocuri 
contradictorie a art. 165 CP al RM; 

2) lipsa unei baze metodologice clare și eficiente și a literuturii de specialitate în latura 
investigării faptelor de trafic de ființe umane. 

Situațiile inițiale de urmărire penală, care apar în procesul investigării faptelor de trafic de 
ființe umane sunt diversificate. Este evident că, în marea majoritate a cazurilor, în procesul cercetării 
cazurilor de trafic de ființe umane apar situații complexe, nevaforabile pentru investigarea cauzei. 
Totodată, însă, importanța acțiunilor de urmărire penală efectuate în contextul situației de urmărire 
penală existente în cadrul fazei investigațiilor prealabile este determinată de faptul că ele își lasă 
amprenta asupra programului-tip de acțiuni ale organului de urmărire penală, care urmează a fi puse 
în aplicare în cadrul fazei investigațiilor ulterioare. 

Cele afirmate ne permit să conchidem în privința faptului că situația de urmărire penală nu 
doar că inglobează acei factori, a căror cercetare ajută la determinarea direcției, limitelor și 
volumului cercetării, dar și pe cei care contribuie și la corectarea activității organului de urmărire 
penală. Totodată, acțiunile procesuale selectate de către subiectul cercetării sunt determinate reieșind, 
în mjare parte, din experinența profesională și propria intuiție. În acest context, acțiunile de urmărire 
penală reprezintă elementele structurale ale fazei concrete a cercetării în cadrul metodologiei 
criminalistice particulare, servind ca prevederi inițiale la elaborarea recomandărilor de cercetare 
crimimalistică a infracțiunilor. 

În virturea celor menționate, susținem opinia autorului N. P. Iablocov, care declară că, în 
activitatea practică, ele permit să ne orientăm în mod corespunzător în câmpul multitudii faptice a 
stărilor de lucru din scena infracțiunii în procesul cercetării, pentru a obține date tactico-strategice 
necesare luării anumitor hotărâri; să înaintăm cele mai justificate versiuni de urmărire penală și să 
determinăm direcția corectă a cercetărilor de mai departe; să schițăm selectarea cea mai reușită a 
măsurilor speciale de investigații și a acțiunilor de urmărire penală; să conturăm operațiunile 
criminalistice și raționalitatea succesiunii lor; să reducem la minimum numărul hotărârilor metodice 
ale organului de urmăîrire penală, bazate pe „încercare, risc și posibilele erori1”. 

În afară de aceasta, situațiile de urmărire penală din cadrul fazei preliminare a investigațiilor 
trebuie să cuprindă și informațiile referitoare la infracțiune și persoana care a comis-o. Totodată, nu 
trebuie incluse în conținutul situațiilor primare de urmărire penală elemente ce conțin informații 
unilaterale, deoarece, în acest caz, spectrul versiunilor înaintate va deveni extrem de îngust pentru 
soluționarea cauzei penale în esență. O condiție importantă care determină succesul investigătii faptei 
penale o reprezintă capacitatea organului de urmărire penală de a analiza și aprecia corect situația de 
urmărire penală creată. 

Sub aspect metodologic, situația de urmărire penală la fiecare etapă a cercetărilor este 
determinată, în marea sa parte, de sursa informației, de direcția activității infracționale a persoanei 
care a comis fapta socialmente periculoasă. În același timp, etapele cercetării infracțiunii trebuie 
examinate nu doar în calitate de simple segmente temporare a procesului investigat, care se 
înlocuiesc concomitent, ci și ca subsistem al acțiunilor de urmărire penală, al măsurilor speciale de 
investigații, organizaționale, de pregătire etc., consolidate în temeiul realizării obiectivelor urmărite 
și, de asemenea, determinate de repetabilitatea stabilă a situațiilor tipice de urmărire penală. 

Una dintre cele mai importante provocări pentru organele de drept în cadrul procesului de 
investigare îl reprezintă caracterul ascuns al traficului de persoane, ceea ce contribuie la identificarea 
cu dificultate a victimelor traficului de persoane. Adesea, victimele traficului de persoane nu pot sau 
nu doresc să coopereze cu investigatorii, ezitând de multe ori să sesizeze organelor judiciare 

                                                 
1 Яблоков Н. П. Криминалистическая методика расследования. М., 1985, с. 89. 
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competente săvârșirea potențialelor infracțiuni. Investigatorii din domeniul traficului de persoane 
trebuie să se adapteze continuu la noile provocări legate de combaterea traficului de persoane prin 
elaborarea noilor metode, tehnici și procedee de investigare1. 

În concluzie, trecem în revistă faptul că la particularitățile fazei investigațiilor prealabile a 
infracțiunilor, inclusiv și a celor de trafic de ființe umane, urmează, în propria noastră viziune, să 
atribuim: stabilirea semnelor faptei comise, luarea hotărârii privind începerea urmăririi penale, 
construirea și structurarea algoritmului măsurilor speciale de investigații și al acțiunilor de urmărire 
penală, orientate spre depistarea, identificarea persoanelor care le-au comis, strabilirea vinovăției lor, 
înaintarea și verificarea versiunilor în dependență de situația de urmărire penală creată și, în baza 
acestora, planificarea de mai departe a cercetărilor, efectuarea acțiunilor de urmărire penală și 
învingerea împotrivirii urmăririi penale. 
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NONVIOLENŢA  - VALOARE  SOCIALĂ NECESARĂ  ÎN  EDUCAŢIA COPIILOR ÎN 
MEDIUL FAMILIAL ŞI CEL ŞCOLAR 

NONVIOLENCE –AS A SOCIAL VALUE REQUIRED IN EDUCATIONOF CHILDREN IN 
THE FAMILY AND IN THE SCHOOL 

 
DAVIDESCU Elena, lector superior, drd. 

USEM, Facultatea Psihologie şi Asistenţă socială 
 
Summary: This article focuses on defining the concept of "non-violence" as a social value 

and the importance of  promoting it in the family environment and in the school environment. The 
procedure for identifying and reporting cases of violence by employees of educational institutions is 
part of a comprehensive strategy to prevent violence against children launched in February 2013. It 
is mandatory for teachers and school heads to notify the guardianship authorities and other state 
institutions when a child is at violence risk.Nonviolence is the personal practice of being harmless to 
oneself and others, under all circumstances. It comes from the belief that harming people, animals, 
insects or the environment - is not at all necessary to achieve a result. Nonviolence refers to a 
general philosophy of abstaining from violence based on moral, religious or spiritual principles. 

Introducere. 
 În contextul educaţiei şi integrării europene, promovarea politicilor şi valorilor sociale este 

considerată a fi un instrument ce sprijină democraţia şi coeziunea socială. Una dintre aceste valori 
sociale este „nonviolenţa”,aplicată în numeroase domenii: politică, juridică, filosofie, cultură, 
agricultură, administraţie, educaţie, medicină, etc., iar comunicarea nonviolentă a explorat un 
domeniu aparte: cel al relaţiei între oameni şi al relaţiei oamenilor cu ei înşişi.Trăim într-o lume 
plină de provocări, în care copiii se maturizează cu rapiditate. Uneori, puntea de legătura între adulţi 
şi copii este atât de fragilă sub impactul nevoii lor de libertate, anturajului social şi mediului şcolar. 
De cele mai multe ori, încercarea de a clarifica ceea ce se întâmplă se soldează cu certuri, 
neînţelegeri, frustrări. Şi asta pentru că adoptăm modalităţi ineficiente de comunicare. Pentru Jacques 
Salome, comunicarea este ştiinţa de a trăi.1 

Anual, pe data de 30 ianuarie, în mai multe state din lume este marcată Ziua internaţională a 
nonviolenţei în şcoală. În acest context, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării publică datele 
raportului generalizat pentru semestru II al anului de studii 2016-2017 şi pentru semestru I al anului 
de studii 2017-2018, privind cazurile raportate de violenţă asupra copilului.2 

Termenul de „non-violenţă” este adesea conexat sau chiar folosit ca sinonim pentru „pace”. 
În ciuda faptului că mulţi echivalează „non-violenţa” cu pasivitatea şi pacifismul totuşi, aceasta se 
referă la lipsa violenţei, la alegerea persoanei de a nu face rău sau de a face mai puţin rău altora şi 
arareori se poate confunda cu pasivitatea.  Uneori non-violenţa poate fi şi pasivă dar în general se 
manifestă printr-o anumită forma de acţiune. 

Scopul cercetării constă în definirea „nonviolenţei” ca valoare socială şi necesitatea 
promovării ei în mediul educaţional. 

Rezultate şi discuţii. Conform datelor, în perioada ianuarie – mai 2017, angajaţii din 
sistemul educaţional au raportat 5.110 cazuri de violenţă asupra copilului, care au avut loc în familie, 
şcoală sau în alte locuri şi servicii din comunitate. Cele mai multe cazuri – 2.350 – se referă la 
violenţa fizică, alte 1.276 – la violenţa emoţională, iar 1.242 – la neglijare. În acelaşi timp, în 
perioada menţionată au fost semnalate 206 cazuri de exploatare prin muncă şi 24 de cazuri de abuz 

                                                 
1Salome J. Curajul de a fi tu însuţi. Arta de a comunica conştient. Ediţia a III-a. Bucureşti: Curtea veche, 2008 
2http://diez.md/2018/01/30/ziua-internationala-nonviolentei-scoala 
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sexual.Totodată, potrivit raportului pentru semestrul I al anului de studii 2017-2018 (septembrie – 
decembrie 2017) privind cazurile suspecte şi confirmate de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic al 
copilului, au fost identificate în total – 4.794 de cazuri, inclusiv, violenţă fizică – 2.316; violenţă 
psihologică – 1.141; abuz sexual – 17; neglijare – 1.260; exploatare prin muncă – 60 de sesizări.De 
remarcat faptul că în perioada ianuarie – mai 2017, instituțiile de învăţământ au adus la cunoştinţa 
organelor de nivel local cu atribuții în protecția copilului – 972 de cazuri grave de violenţă asupra 
copilului. În perioada septembrie – decembrie 2017 au fost înregistrate 783 de cazuri.1 
 
Tabelul 1. Semnificaţii ale conceptului de „violenţă” (elaborare personală) 

VIOLENŢĂ  

⋅ Abandon 

⋅ Abuz 

⋅ Accidente 

⋅ Acuze 

⋅ Agresivitate 

⋅ Altercaţii 

⋅ Ameninţare 

⋅ Anxietate 

⋅ Aroganţă 

⋅ Asuprire 

⋅ Atac  

⋅ Atitudine negativă 

⋅ Autoritate exagerată 

⋅ Blamare (dezaprobare) 

⋅ Comparaţii 

⋅ Competiţie 

⋅ Complex de inferioritate 

⋅ Condamnare 

⋅ Conflict 

⋅ Confruntare 

⋅ Confuzie 

⋅ Constrângere 

⋅ Criminal 

⋅ Critica 

⋅ Dezacord 

⋅ Dezamăgire 

⋅ Dezechilibru emoţional 

⋅ Disconfort psihic 

⋅ Discriminare 

⋅ Dispreţ 

⋅ Distrugere  

⋅ Dominare 

⋅ Durere 

⋅ Falsitate 

⋅ Forţare 

⋅ Frustrare 

⋅ Hărţuire 

⋅ Ignorare 

⋅ Impunere 

⋅ Indiferenţă 

⋅ Interdicţii 

⋅ Intimidare 

⋅ Intoleranţă 

⋅ Invidie 

⋅ Isterie 

⋅ Izolare 

⋅ Încăierare 

⋅ Încordare 

⋅ Înjosire  

⋅ Învinuire 

⋅ Judecăţi moralizatoare 

⋅ Lovituri 

⋅ Luptă 

⋅ Maltratare 

⋅ Manipulare 

⋅ Marginalizare 

⋅ Minciună 

⋅ Mustrare 

⋅ Nedreptate 

⋅ Neglijare 

⋅ Neîncredere 

⋅ Nemulţumire 

⋅ Nerăbdare 

⋅ Obligare 

⋅ Opoziţie 

⋅ Oprimare  

⋅ Părinte abuziv 

⋅ Poreclire 

⋅ Prejudecată 

⋅ Presiune 

⋅ Pretenţii  

⋅ Ranchiună 

⋅ Răni 

⋅ Răutate 

⋅ Război 

⋅ Răzbunare, revoltă 

⋅ Refulare (respingere) 

⋅ Refuz  

⋅ Reproşuri 

⋅ Revoltă 

⋅ Sancţionare 

⋅ Schingiuire 

⋅ Severitate 

⋅ Silire 

⋅ Spaimă 

⋅ Stare difuză 

⋅ Stereotipuri negative 

⋅ Stigmatizare  

⋅ Stres 

⋅ Suferinţă 

⋅ Superioritate 

⋅ Supunere 

⋅ Tachinări 

⋅ Tentative de suicid 

⋅ Terorizare 

⋅ Traumatizare  

⋅ Trădarea 

⋅ Trufie, îngâmfare 

⋅ Ură 

                                                 
1http://diez.md/2018/01/30/ziua-internationala-nonviolentei-scoala 
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⋅ Etichetare 

⋅ Exagerare 

⋅ Excludere 

⋅ Exigenţă 

⋅ Exploatare 

⋅ Ordonare 

⋅ Orgoliu 

⋅ Ostilitate 

⋅ Panică 

⋅ Pedeapsă fizică 

⋅ Vanitate  

⋅ Vătămare corporală 

⋅ Victimă 

⋅ Viol 

Violenţa instituţională sau intimidarea instituţională pot apărea atunci când umanitatea şi 
demnitatea celor din cadrul instituţiilor nu sunt respectate; atunci când oamenii sunt percepuţi ca un 
mijloc pentru atingerea unui scop. Acest lucru se poate întâmpla când şcolile sau alte instituţii de 
învăţământ sunt tratate ca întreprinderi. Valorile acestor organizaţii pot fi mascate sub influenţa 
aparent inofensivă a softurilor folosite în mediul de afaceri, care conferă comunicării între personalul 
şcolii un caracter corporativ. Instituţiile nonviolente sunt dezvoltate în concordanţă cu necesităţile 
oamenilor din cadrul lor, cu mediul şi cu comunităţile din jur. 

Lumea aceasta reprezintă exact ceea ce am făcut noi din ea. Dacă astăzi o vedem feroce şi 
crudă, este din cauza că noi am făcut-o să fie crudă prin atitudinile noastre. Dacă ne vom schimba pe 
noi înşine, vom putea schimba întreaga lume, or, schimbările din interiorul nostru încep odată cu 
schimbarea limbajului şi a metodelor de comunicare.  
 
Tabelul 2. Nonviolenţa în cadrul valorilor incluzive1 

VALORI INCLUZIVE 
Structură Relaţii Spirit 

• Egalitate 

• Drepturi 

• Participare 

• Comunitate 

• Durabilitate 
 

• Respect pentru diversitate 

• Nonviolenţă 
• Încredere 

• Compasiune 

• Sinceritate 

• Curaj 

• Bucurie 

• Dragoste 

• Speranţă/optimism 

• Frumuseţe  

Jean-Marie Muller, filosof francez care susţine puternic nonviolenţa, propune definiţia următoare 
în cartea sa Dicţionarul nonviolenţei:„Gandhi este cel care a oferit Occidentului cuvântul 
„nonviolenţă”, traducând în engleză termenul sanscrit „ahimsa”, frecvent în textele literaturii hinduse, 
jainiste şi budiste. Termenul este format din prefixul negativ „a” şi substantivul „himsa” care semnifică 
dorinţa de a face rău, de a comite violenţă împotriva unei fiinţe. Ahimsaeste recunoştinţa, 
îmblânzirea, stăpânirea şi transfigurarea dorinţei de violenţă care sălăşluieşte în fiinţa umană şi o 
împinge să excludă, să elimine şi să ucidă o altă fiinţă umană”.2 

În general, adepţii filozofiei activiste a non-violenţei folosesc diverse metode în campaniile 
lor de schimbare socială, apelează inclusiv la forme critice de educaţie şi convingere, solicită 
necooperarea masei în anumite situaţii, nesupunere civilă, acţiuni directe nonviolente dar şi anumite 
forme sociale, politice, culturale și economice de intervenţie în diverse conjuncturi.Acţiunea non-
violentă cuprinde în general trei categorii de manifestări: actele de protest şi persuasiune, 
necooperareşi intervenţie nonviolentă.  

Nonviolenţa, pentru mulţi, implică şi un respect, o reverență față de toate fiinţele simţitoare şi 
non-sensibile. Conceptul de non-violenţă presupune existenţa compasiunii şi a unui simţ al dreptăţii 
din partea adversarului.3 

                                                 
1Booth T., Ainscow M. Indexul incluziunii: dezvoltarea procesului de învăţare şi participare în şcoli, Chişinău;: 
Biotehdesigne, 2015,  200 p. (p.16 -21) 
2Keller F. Exerciţii de comunicare nonviolentă, Trad. din l. franc. Popa L. Bucureşti: Editura Trei, 2016, 239 p. 
3https:// cate-ceva-despre-non-violenta/ 
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Nonviolentă nu este o strategie care ar putea fi utilizată astăzi, iar mâine să fie ignorată, nu 
este nici ceva ce v-ar face să fiţi supus, neputincios şi slab.  

 
Tabelul 3. Semnificaţii ale conceptului de „non-violenţă” (elaborare personală) 

NONVIOLENŢĂ 

⋅ Acceptare 

⋅ Acord 

⋅ Altruism 

⋅ Autenticitate 

⋅ Amabilitate 

⋅ Angajamentul 

⋅ Apreciere adecvată 

⋅ Armonie 

⋅ Ascultare activă 

⋅ Asertivitate 

⋅ Atenţie deosebită 

⋅ Atmosferă 
deschisă/pozitivă 

⋅ Autodeterminare 

⋅ Autoapreciere adecvată 

⋅ Bucurie 

⋅ Bunăstare 

⋅ Bunătate 

⋅ Căldură sufletească 

⋅ Colaborare 

⋅ Compasiune 

⋅ Comunicare empatică 

⋅ Comunicare fără 
constrângere 

⋅ Comunicare fără critică sau 
insultă 

⋅ Comunicare non-
conflictuală 

⋅ Complicitate 

⋅ Comportament adecvat 

⋅ Cooperare 

⋅ Cordialitate 

⋅ Consideraţie 

⋅ Creativitate 

⋅ Claritate 

⋅ Climat de libertate 

⋅ Curaj 

⋅ Datorie 

⋅ Dăruire 

⋅ Devotament 

⋅ Devoţiune (evlavie)  

⋅ Dragoste 

⋅ Dialog  

⋅ Disponibilitate 

⋅ Echilibru în relaţie 

⋅ Echitate 

⋅ Eficienţă, eficacitate 

⋅ Energie pozitivă 

⋅ Entuziasm 

⋅ Expulzare 

⋅ Fericire 

⋅ Fluiditate 

⋅ Generozitate 

⋅ Gratuitate 

⋅ Grija faţă de alţii  

⋅ Indulgenţă 

⋅ Inspiraţie 

⋅ Integritate 

⋅ Interes 

⋅ Intimitate 

⋅ Iubire de sine 

⋅ Iubire pentru ceilalţi 

⋅ Împărtăşire 

⋅ Împlinire 

⋅ Încredere în sine 

⋅ Încredere  reciprocă  

⋅ Încurajare 

⋅ Înţelegere 

⋅ Înţelepciune 

⋅ Libertate 

⋅ Linişte 

⋅ Medierea 

⋅ Negociere 

⋅ Normalitate 

⋅ Obiectivitate 

⋅ Omenie 

⋅ Onestitate 

⋅ Optimism 

⋅ Participare 

⋅ Permisivitate 

⋅ Politeţe 

⋅ Prietenie 

⋅ Profanare 

⋅ Protecţie, sprijin, ajutor 

⋅ Prudenţă 

⋅ Pace 

⋅ Plăcere 

⋅ Putere de voinţă  

⋅ Răbdare 

⋅ Recunoştinţă 

⋅ Reciprocitate 

⋅ Relaţionare constructivă 

⋅ Relaxare  

⋅ Respect 

⋅ Receptare 

⋅ Respectarea opiniilor 

⋅ Responsabilitate 

⋅ Sacrificiu 

⋅ Satisfacţie 

⋅ Schimb 

⋅ Securitate 

⋅ Sensibilitate 

⋅ Siguranţă 

⋅ Simplitate 

⋅ Sinceritate 

⋅ Smerenie 

⋅ Solidaritate 

⋅ Speranţă  

⋅ Stimulare 

⋅ Susţinere 

⋅ Toleranţă 

⋅ Transmitere 

⋅ Umanitate 

⋅ Umor 

⋅ Utilitate 

⋅ Valorizare 
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Nonviolentă presupune cultivarea atitudinilor pozitive, care ar înlocui atitudinile negative ce 

ne domină. Orice lucru sau acţiune pe care le întreprindem sunt determinate de motive egoiste - ce 
voi obţine eu din toate acestea?, cu atât mai mult într-o societate materialistă care înfloreşte pe solul 
unui individualism puternic. Nici una dintre aceste atitudini negative nu duce spre consolidarea unei 
familii, societăţi, comunităţi sau naţiuni omogene. 

Nonviolenţa înseamnă să-i permiteţi pozitivului din interiorul vostru să iasă la suprafaţă, să 
intervină. Să vă lăsaţi dominaţi de dragoste, respect, înţelegere, apreciere, compasiune şi grijă pentru 
alţii, în locul atitudinilor centrate pe sine, egoiste, meschine, pline de ură, de prejudecăţi şi suspiciuni 
agresive, care ne domină de obicei gândurile. Deseori auzim oamenii spunând: „Lumea aceasta e 
crudă şi nemiloasă, şi dacă vrei să supravieţuieşti, trebuie să devii şi tu crud”. Permiteţi-mi, cu toată 
modestia, să nu fiu de acord cu această afirmaţie. 

Nonviolenţă nu este o strategie care ar putea fi utilizată astăzi, iar mâine să fie ignorată, nu 
este nici ceva ce v-ar face să fiţi supus, neputincios şi slab.  

Nonviolenţă presupune cultivarea atitudinilor pozitive, care ar înlocui atitudinile negative ce 
ne domină. Orice lucru sau acţiune pe care ie întreprindem sânt determinate de motive egoiste - ce 
voi obţine eu din toate acestea? -, cu atât mai mult într-o societate materialistă care înfloreşte pe solul 
unui individualism puternic. Nici una dintre aceste atitudini negative nu duce spre consolidarea unei 
familii, societăţi, comunităţi saunaţiuni omogene.Nu este important să ne unim în situaţii sau 
momente de criză şi să ne demonstrăm patriotismul fâlfăind drapele; nu este de ajuns să devenim o 
supraputere, acumulând un arsenal care ar putea să distrugă de câteva ori această planetă; nu este 
suficient să subjugăm tot restul lumii prin capacitatea noastră militară, deoarece pacea nu poate fi 
construită pe fundamentul fricii. 

Nonviolenţa înseamnă să-i permiteţi pozitivului din interiorul vostru să iasă la suprafaţă, să 
intervină. Să vă lăsaţi dominaţi de dragoste, respect, înţelegere, apreciere, compasiune şi grijă pentru 
alţii, în locul atitudinilor centrate pe sine, egoiste, meschine, pline de ură, de prejudecăţi şi suspiciuni 
agresive, care ne domină de obicei gândurile. Deseori auzim oamenii spunând: „Lumea aceasta e 
crudă şi nemiloasă, şi dacă vrei să supravieţuieşti, trebuie să devii şi tu crud”.  Permiteţi-mi, cu toată 
modestia, să nu fiu de acord cu această afirmaţie.1 

Nonviolenţa necesită ascultarea şi înţelegerea punctului de vedere al altora şi estimarea 
greutăţii argumentelor, inclusiv a celor proprii. Pentru nonviolenţa la copii şi adulţi trebuie dezvoltate 
abilităţile de negociere, mediere şi soluţionare a conflictelor. E nevoie ca adulţii să manifeste 
nonviolenţa în propriul comportament. În cadrul comunităţilor de egali, conflictele sunt rezolvate 
prin dialog mai degrabă decât prin constrângerea derivată din diferenţele de statut şi forţă fizică. 
Aceasta nu înseamnă că oamenii evită să se provoace sau să fie provocaţi şi neagă dezacordul. Însă ei 
folosesc provocările pentru a declanşa reflecţia şi descoperirea. Intimidarea are loc atunci când 
oamenii abuzează de puterea lor, cu scopul do a face altă persoană să se simtă vulnerabilă fizic sau 
psihologic. Hărţuirea şi intimidarea persoanelor în bază de etnie, sex, dizabilitate, vârstă, orientare 
sexuală, convingeri şi religie - toate sunt forme de violenţă.  Dacă ne angajăm să respectăm 
nonviolenţa, aceasta poate genera revizuirea unor modalităţi de rezolvare a conflictelor, asociate cu 
unele versiuni ale masculinităţii. Prin urmare, e nevoie să se ofere modalităţi alternative pentru cei cu 

                                                 
1Rosenberg M.- B. Comunicarea nonviolentă. Limbajul vieţii, Chişinău: Editura Epigraf, 2005, 221 p. 
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o identitate robust masculină. Se va ajunge la dezmembrarea noţiunii de „a pierde faţa” şi „a pierde 
respectul” şi a legăturii acestora cu „răzbunarea”. Trebuie căutat un echilibru între afirmare şi 
agresiune. Furia este văzută ca un indicator important al puterii sentimentelor cuiva faţă de o 
persoană sau un eveniment, dar ea trebuie să fie direcţionată către o activitate productivă, departe de 
o reacţie agresivă.  

Copiii învaţă observând comportamentul celorlalţi din contextul lor de viaţă - părinţi, bunici, 
fraţi sau surori, alţi copii, educatori/profesori. Multe din comportamentele sociale şi emoţionale ale 
copilului se învaţă prin imitare şi modelare şi datorită faptului că adeseori adulţii nu verbalizează 
regulile de comportament pentru copil Pentru eficienţă maximă, este dezirabilă dezvoltarea unei 
relaţii de comunicare şi stabilirea regulamentului de lucru cu copiii [4, p.17]. 

De asemenea, pe lângă familie, grădiniţei/şcolii îi revine un rol important în educaţia şi 
protecţia copilului. De aceea, atunci când nevoile copilului nu sunt satisfăcute în familie, de acest 
lucru trebuie să se preocupe cadrele didactice prin diverse programe de prevenire. 
 
Tabelul 4. Întrebări şi răspunsuri privind educaţia nonviolentă a copilului1 

Întrebare Răspuns 
Cum să educăm 
copii încă de la o 
vârstă fragedă  la 
respect şi non-
violenţă? 

Primul pas pentru a preveni brutalitatea este educarea copiilor într-un 
anumit fel. Astăzi o persoană din trei este victima unei violenţe, uneori cu 
rezultate tragice şi… femei care  mor mai mult din vina crimelor pasionale 
decât din boli sau accidente, şi în 70% din cazuri criminalul a fost omul iubit. 

Ce să facem 
pentru a împiedica 
naşterea acestor 
violenţe? 

În casă trebuie să fie numai exemple bune. Educarea la non-violenţă 
înseamnă  o educaţie sănătoasă şi echilibrată afectivă, în sensul respectului 
faţă de celălalt, de egalitate între bărbați și femei. Este vorba despre valori 
care ar trebui transmise copiilor de la o vârstă fragedă, spunându-le modul în 
care s-au născut: în sensul că, dacă mama şi tata nu ar fi fost trataţi cu 
dragoste, respect şi bunăvoinţă, astăzi nu ar exista fructul uniunii lor. 

 
 
Familia trebuie să 
fie primul exemplu 
al unei relaţii 
echilibrate între 
un bărbat şi o 
femeie? 

Mamele ar trebui să transmită ideea că sentimentele sunt valoroase şi că 
nu ar trebui să ne fie ruşine să le exprimăm. Tata este modelul masculin de 
referinţă şi din comportamentul său şi de felul său de a relaţiona cu partenera, 
copiii învaţă să se apropie de sexul opus. 

Joaca cu sexul opus 
Încă din primii ani de viaţă, copii ar trebui să fie obişnuiţi cu amestecul  

dintre sexe, jucându-se împreună şi utilizând jucării “neutre”, nu exclusiv 
pentru băieţei  sau exclusiv pentru fetiţe. De asemenea este bine ca ocazional, 
să propuneţi schimburi de jocuri între fraţi şi surori şi să faceţi cunoscut 
copilului cât mai repede posibil plăcerea de a sta în compania sexului opus, 
fără temeri şi fără prejudecăţi. 

Mesaje de egalitate 
De la 6 ani încoace este uşor pentru copiii să trăiască un fel de fractură 

cu sexul opus…  fetele formează grupuri mici, băieţii refuză tot ce se referă 
la feminitate ca jocuri, culori, haine. Deşi este vorba de o etapă normală de 
creştere, este important ca părinţii să explice că anumite epitete sunt 
nepotrivite şi ofensatoare. 

A-şi trata copiii lor la fel 

                                                 
1http://www.argumentpress.ro/non-violenta-se-invata-in-familie/ 
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Indiferent de sex şi adulţi înşişi ar trebui să fie interschimbabili  în 
rolurile lor… tata poate face curăţenie şi mama poate schimba becul. Numai 
de trăind cu spontaneitatea aceste situaţii se pot depăşi idei preconcepute şi 
diviziuni. 

A-i  învăţa să  spună NU 
Mulţi bărbaţi violenţi sunt de fapt oameni slabi şi fără stimă de sine, 

incapabili să-şi gestioneze frustrările. Neavând o structură puternică a 
personalităţii care să-i susţină, în faţa unei dezamăgiri în dragoste, o 
respingere sau abandonare reacţionează atacând. Pentru aceste situaţii este 
important cuvântul “NU” pentru copii… dacă nu sunt învăţaţi să încaseze 
eşecurile,  în timp, copii mici răsfăţaţi  cu fiecare cerere a lor vor deveni 
adulţi pretenţioşi şi egoişti care nu vor şti cum să facă faţă unui răspuns 
negativ sau o respingere. 

Ce să le înveţi pe 
fetiţe? 
 

Demnitatea, respectul de sine şi independenţa sunt valori ce trebuie 
transmise fetiţelor. Cu privire la dreptul de auto-exprimare, există o linie 
între inocenţă şi răutate, care adesea este neclară. Ceea ce pentru o femeie 
este un pupic simplu sau un fel de atitudine, poate fi interpretat ca o invitaţie 
tacită de a i se face avansuri. Pentru fete  trebuie să fie clar că trebuie să se 
simtă liber, să se exprime cum doresc, dar evitând să se expună la riscuri. 
Fiecare persoană are datoria de a se proteja şi de a se iubi şi că acesta este 
adevăratul sens al decenţei. Pe de altă parte, mamele nu trebuie să fie prea 
protectoare… interzicând fiicelor de a merge afară nu înseamnă că le va 
proteja pentru totdeauna. 

 
Rezultatele pozitive pot fi maximizate atunci când programele posedă următoarele 

caracteristici: oferă copiilor posibilitatea conştientizării şi exersării în clasă a strategiilor de 
prevenţie, dublată de feedback asupra performanţei lor; prezintă materialul prin modalităţi 
stimulative şi variate pentru menţinerea şi captarea interesului; familiarizează copiii cu concepte cum 
ar fi comportamentul asertiv, cu deprinderi de luare de decizii şi de comunicare, pe care copiii să le 
folosească în situaţii zilnice şi nu numai pentru a se apăra de abuz: subliniază repetat necesitatea ca 
potenţialele victime să spună ori de câte ori cineva continuă să îi atingă,  într-un  mod  care  le  
produce  disconfort;   stimulează 

La data de 6 februarie 2018, personal am participat la Bucureşti, în cadrul unei şedinţe de 
practică în Comunicarea Nonviolentă (CNV), organizată de Monica Reu - primul trainer român 
certificat de Center for Nonviolent Communication. Dna Monica Reu este fondatorul şi preşedintele 
Asociaţiei pentru Comunicare Nonviolentă şi este formator CNFPA şi organizează şi conduce 
workshop-uri de CNV din anul 2004, împărtăşind metoda în cursuri deschise, grupuri de practică, 
tabere de familie, şcoli şi instituţii. Pasiunea ei este sprijinirea dascălilor, a părinţilor şi a cuplurilor în 
implementarea acestui model de comunicare în viaţa de zi cu zi. 

Concluzii: 
• Toate lucrurile trebuiesc făcute CU MĂSURĂ! Să păstrăm în toate un echilibru şi abia 

atunci atingem armonia; 

• Nici o schimbare nu se va produce până când, „noi înşine nu vom deveni acea schimbare, pe 
care dorim s-o vedem in lume”.  Din păcate, toţi aşteptăm să se schimbe mai întâi alte persoane. 

• Programele de prevenţie ar putea viza educaţia non-violentă; obiectivele acestor programe 
ar putea să fie, pe de o parte, pregătirea educatorilor/profesorilor pentru a deveni buni „părinţi” şi, pe 
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de altă, formarea competenţelor necesare pentru a-i învăţa pe copii cum să pună capăt abuzului, dacă 
acesta are loc, să ştie să opună rezistenţă în situaţii de risc, sau să întrerupă ciclul abuzului. 

• Putem afirma că promovarea„nonviolenţei” este o prerogativă a timpurilor actuale, iar familia 
şi şcoala constituie mediul în care acest comportament-model poate fi antrenat. 
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Summary: In this article wean alyzet wokey concepts, used in the education of children with 

disabilities: Positive Parenting and Inclusion. According to analysis of the literature, positive 
parenting is an important resource for mental health and the success of children'sinclusion, and can 
be characterized by a gentle but firm style. Similarly, it is considered that positive feedback 
facilitates the expression of positive emotions in family interactions and is associated with a high 
level of mental health and adaptation of children. All parents are able to shape commitmentto 
excellence and prosocial behaviors, passing the sevalues to children. We will expose literature data 
on the extent to which parentss hare children'spurposes and how parenting practices are linked to 
the children’ pursuit of these goals. Inclusion, though, values the active participation of each child as 
an active  member of his/her family, community and society where he/she lives. This involve searly 
education and intervention programs that support the acquisition of social, emotional, physical and 
intellectual skills. 
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Introducere 
Rolul de părinte a fost considerat dintotdeauna de o importanţă centrală în viaţa individului, 

fiind plasat de psihologii evoluţionişti în vârful piramidei nevoilor umane. De asemenea, este 
acceptat faptul că una dintre influenţele cele mai marcante din viaţa noastră este exercitată de către 
părinţi. Înţelegerea acestor aspecte de-a lungul timpului a determinat focalizarea asupra identificării 
variabilelor care pot optimiza comportamentul parental, ce au fost reunite apoi sub conceptul de 
parenting pozitiv sau practici parentale pozitive.1 

Practicile parentale pozitive încorporează o serie de constructe, cum este adoptarea de către 
părinţi a unui stil de parenting blând şi ferm, respectiv acordarea de către părinţi a unei îngrijiri sensibile 
la nevoile copilului, în timp ce manifestă supraveghere, control şi consistenţă în relaţie cu acesta. Există 
o legătură foarte complexă între practicile parentale şi modul în care copiii cresc şi se dezvoltă.  

Practicile parentale au variat de-a lungul timpului şi au cunoscut, de asemenea, o variabilitate 
culturală considerabilă chiar şi în cadrul aceloraşi perioade istorice, în Antichitate, spre exemplu, în 
timp ce practicile parentale spartane presupuneau separarea copilului de mamă de la vârsta de şapte 
ani, pentru a-l pregăti să devină soldat, în cultura egipteană se punea accent pe sărbătorirea copilului 
de către părinţi. Aşadar, preocuparea pentru ceea ce azi numim practici parentale pozitive este 
consemnată din vechime, cu toate că încercarea de a înţelege mecanismele care stau la baza acestor 
practici reprezintă un demers relativ recent.2 

Scopul cercetării constă în descrierea şi valorificarea paretingului pozitiv în incluziunea 
socială copiilor cu dezabilități. 

Rezultate şi discuţii.  
Programele care antrenează abilităţile de parenting pozitiv au fost implementate deja pe 

scară largă, iar eficienţa lor este dovedită în promovarea stării de bine a copiilor. O serie de 
caracteristici ale copiilor (ex: temperamentale şi genetice) sunt asociate cu o susceptibilitate mai 
ridicată a acestora la influenţele parentingului pozitiv. Pe baza acestor date, cercetări viitoare vor 
putea să clarifice modalităţile specifice prin care parentingul poate fi optimizat astfel încât să aibă 
efecte benefice maxime.3 

Mai multe perspective teoretice au contribuit la explicarea conceptului de parenting pozitiv, 
dintre care cele mai importante sunt teoria behavioristă, teoria ataşamentului şi teoria stilurilor 
parentale. 

Principiile abordării comportamentale în psihologie au pus bazele înţelegerii comportamentelor 
operante, pornind de la contribuţiile lui Skinner (1953), care propune că acestea sunt determinate de o 
serie de antecedente şi sunt menţinute de consecinţele lor. Astfel, comportamentele copiilor care sunt 
întărite (pozitiv sau negativ) se vor menţine şi îşi vor creşte frecvenţa, în timp ce comportamentele urmate 
de pedeapsă sau ignorate se vor reduce. Copiii învaţă observând comportamentul celor din jurul lor, 
prin imitare şi modelare. Bandura propune teoria învăţării sociale (1962) arătând că numeroase 
comportamente pot fi învăţate şi în absenţa experienţei directe de întărire. Conform teoriei învăţării 
sociale, un comportament poate fi învăţat pe baza anticipării consecinţelor sale, chiar dacă nu a existat o 
experienţă directă. Astfel, rolul observării altei persoane devine un element activ în învăţare.4 

Teoria ataşamentului a fost dezvoltată de către John Bowlby (1969), care propune că 
ataşamentul primar, care se formează în intervalul 0-3 ani, este un program comportamental înnăscut, 
atât la oameni, cât şi la primate. Conform teoriei ataşamentului, interacţiunile timpurii dintre copil şi 

                                                 
1
Băran-Pescaru A. Familia azi. O perspectivă socio-pedagogică, Bucureşti: Editura Aramis, 2004, 175 p. 

2Renaud H. Opt metode eficiente pentru educarea copiilor, Iaşi: Editura Polirom, 2011. 229 p. 
 
3
Dumesnil F. Tot ce trebuie să ştie părinţii: 90 de întrebări şi răspunsuri, Trad. Moga Iu., Polirom: Editura Iaşi, 

2010, 244 p. 
4Bonchiş E. Familia şi rolul ei în educarea copilului, Iaşi: Editura Polirom, 2011, 419 p. 
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figura parentală primară sunt internalizate şi encodate ca modele de lucru interne, ce dobândesc 
funcţie de predicţie a interacţiunilor în relaţiile apropiate, respectiv a încrederii în responsivitatea şi 
disponibilitatea partenerilor de relaţie. Astfel, copiii pot dezvolta patru tipuri diferite de ataşament: 
securizant, anxios-ambivalent, evitant sau dezorganizat. Bowlby descrie factorii-cheie care contribuie 
la dezvoltarea ataşamentului securizant, şi anume: sensibilitatea părintelui şi răspunsul adecvat la 
semnalele transmise de copil şi capacitatea de a modula stările acestuia şi capacitatea adultului de a 
iniţia interacţiuni cu copilul, stimulându-l pe acesta într-o manieră adecvată.1 

Creşterea şi educarea copiilor este o activitate complexă care presupune o serie de 
comportamente specifice care acţionează individual sau împreună, pentru a produce efecte asupra 
copiilor. Deşi acţiunile părinţilor influenţează dezvoltarea copiilor, focalizarea pe comportamente 
izolate poate conduce la concluzii înşelătoare. Astfel, Diana Baumrind (1980) propune conceptul de 
stil parental pornind de la observaţia că tiparul mai larg al practicilor parentale este un predictor mult 
mai important al stării de bine a copilului decât anumite practici parentale specifice. Astfel, stilurile 
parentale descriu variaţii normale în practicile parentale pe două dimensiuni: afectivitate şi control. 
Deşi părinţii diferă în ceea ce priveşte felul în care încearcă să-şi controleze sau să-şi socializeze 
copiii şi în ce priveşte măsura în care fac asta, se presupune că rolul principal al părinţilor este de a 
influenţa, învăţa şi controla. Baumrind (1980) descrie următoarele stiluri parentale: stilul autoritar, 
stilul autoritativ, stilul permisiv şi stilul neimplicat. Părinţii care adoptă un stil autoritar impun reguli 
stricte copilului şi nu acceptă nici-o abatere de la ele, faţă de părinţii cu stil permisiv, care sunt excesiv 
de indulgenţi, fără a stabili limite adecvate pentru comportamentele copilului. Părinţii care adoptă un stil 
neimplicat sunt indiferenţi la nevoile copilului. Părinţii cu stil autoritativ îmbină într-o manieră echilibrată 
şi eficientă exprimarea afectivităţii şi disponibilităţii cu metodele adecvate de disciplinare.2 

O abordare pozitivă a relaţiei părinte-copil presupune centrarea pe ceea ce părinţii pot face, 
spre deosebire de ceea ce nu trebuie să facă, pentru a facilita dezvoltarea optimă a copiilor. Parentingul 
este pozitiv atunci când întăreşte, nu răneşte stima de sine a copilului, atunci când îi creşte starea de 
bine şi sentimentul de apartenenţă socială. în continuare ne vom focaliza asupra acelor practici parentale 
şi trăsături ale părinţilor care sunt asociate cu o mai bună adaptare a copiilor, asupra factorilor care 
contribuie la manifestarea practicilor de parenting pozitive şi a modalităţilor în care acestea pot fi 
optimizate.3 

Parentingul este unul dintre numeroşii factori care influenţează devenirea copilului. Uneori, copii 
care cresc în medii foarte diferite manifestă trăsături similare şi invers, copii care cresc în aceeaşi 
familie pot avea personalităţi diferite. Studiile pe gemeni arată că, într-adevăr, doar jumătate din 
varianta fericirii este explicată de gene. Aşadar au fost identificate anumite legături între parentingul 
pozitiv, sănătatea mintală şi succesul copiilor la diferite vârste. 

Dincolo de scopul primar al parentingului din primii ani de viaţă, de a oferi siguranţă, rolul 
părinţilor este şi de a facilita dezvoltarea unui ataşament securizant cu copilul. Ţinând cont de faptul că 
în primii ani copiii sunt dependenţi de părinţi pentru a supravieţui, există în această etapă numeroase 
oportunităţi pentru interacţiuni pozitive între părinţi şi copii. Studii relativ recente au confirmat 
asocierile obţinute anterior dintre căldura şi suportul parental şi sănătatea mintalăa copiilor. 

Exprimarea de către părinţi a emoţiilor pozitive, indiferent că sunt orientate către copil sau 
nu, acasă sau pur şi simplu în prezenţa copiilor, corelează cu unnivel ridicat de sănătate mintală al 
copiilor. Căldura parentală şi exprimarea emoţiile: pozitive au fost asociate de asemenea cu 
ataşamentul securizant al copiilor. Se consideră că ataşamentul securizant dezvoltă capacitatea de 

                                                 
1Muntean A. Psihologia dezvoltării umane. Iaşi: Editura Polirom, 2006, 458 p. 
 
2
Pânişoară G. Psihologia copilului modern. Iaşi: Editura Polirom, 2011, 219 p. 

3Stănciulescu E., Sociologia educaţiei familiale,  Iaşi,  Polirom, 1997. 
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autoreglare comportamentală a copilului, graţie resurselor psihologice cu care îl înarmează pentru a 
face faţă evenimentelor şi emoţiilor negative. Datele arată că copiii cu ataşament securizant sunt mai 
puţin predispuşi la a manifesta afectivitate negativă, sunt mai maturi în dezvoltarea conştiinţei de sine şi 
este mai probabil să înţeleagă mai bine emoţiile celorlalţi decât copiii cu ataşament insecurizant.1 

Pe măsură ce copilul ajunge la vârsta şcolară, nevoile sale de independenţă cresc. Koblinsky, 
Kuvalanka şi Randolph (2006) au documentat existenţa unei relaţii liniare între practicile parentale 
pozitive la mame, exprimate prin îngrijire, responsivitate, consistenţă şi control, şi abilităţile sociale 
ale copiilor lor, exprimate în cooperare şi autocontrol, respectiv sănătatea mintală a acestora. 
Formarea identităţii de sine şi abilităţile de autorecunoaştere în copilăria mică au fost de asemenea 
relaţionate cu responsivitatea maternă. 

Îngrijirea şi suportul parental au fost investigate în comparaţie cu negativitatea parentală şi s-a 
arătat că parentigul suportiv prezice autocontrolul copiilor, stima de sine şi o mai bună adaptare a 
acestora. Gottman şi colaboratorii au arătat că copiii părinţilor care oferă un nivel crescut de suport şi 
încurajează exprimarea adecvată a emoţiilor prezintă o mai bună capacitate de autoreglare şi agresivitate 
redusă. Cu toate acestea, studiul menţionat nu a identificat o relaţie între autoreglarea copiilor şi 
recompensarea acestora de către părinţi, atunci când alte variabile parentale au fost controlate. în ceea 
ce priveşte strategiile de disciplinare, strategiile de control pozitiv, precum stabilirea de limite şi 
ghidajul s-au dovedit superioare controlului negativ, caracterizat prin utilizarea ameninţărilor şi 
pedepselor, în obţinerea complianţei preşcolarilor şi a unei bune autoreglări a acestora.2 

În timp ce parentingul la vârsta preşcolarităţii presupune în special a răspunde la nevoile de 
bază ale copilului prin îngrijirea acestuia, de-a lungul vârstei şcolare, parentingul implică monitorizarea 
şi sprijinirea încercărilor copilului de a deveni un membru al sistemelor sociale, cum este familia, 
grupul de colegi sau prieteni, şi de a se focaliza pe realizările academice. Studiile arată că antrenarea 
parentingului caracterizat prin implicare şi vigilenţă duce la un nivel crescut al autoreglării copiilor. 
Printre aspectele importante legate de parenting la această vârstă se numără utilizarea unor strategii mai 
subtile de disciplinare pentru controlul comportamentului, care să sprijine responsabilitatea şi să crească 
competenţele sociale ale copilului. Parentingul care dezvoltă competenţele sociale la această vârstă este 
cel caracterizat prin afecţiune, acceptare şi descurajarea agresivităţii copiilor. Astfel, accentul trece de la 
disciplinare spre modelarea adoptării perspectivei altora şi identificarea consecinţelor acţiunilor, pentru 
dezvoltarea judecăţii morale. 

De-a lungul adolescenţei, parentingul se modifică ca urmare a creşterii independenţei copiilor şi 
preocupărilor faţă de viitor ale acestora, respectiv a apariţiei provocărilor vârstei mijlocii la care se află 
părinţii. J. Steinberg (1990) descrie parentingul pozitiv la vârsta adolescenţei ca având următoarele 
dimensiuni: acceptare şi implicare, control comportamental şi susţinerea autonomiei psihologice. 
Încurajarea exprimării individuale şi luarea independentă de decizii sunt elemente centrale pentru 
sprijinirea autonomiei personale a adolescentului.  
Adolescenţa se caracterizează printr-un nivel mai crescut al conflictelor părinte-copil faţă de vârsta 
şcolarităţii mici, iar cercetările  lui L. Dekovic subliniază rolul pe care copilul îl poate avea în apariţia 
acestor conflicte. Temperamentul dificil al copilului, caracterizat prin impulsivitate sau căutare de 
senzaţii, poate submina încercările părinţilor de a manifesta un parenting pozitiv. Caracteristicile 
adolescenţilor prezic, aşadar, mai bine decât stilul parental, conflictul care poate apărea în această 
diadă. Cu toate acestea, parentingul autoritativ la vârsta adolescenţei a fost asociat cu un prognostic 

                                                 
1Turluc M.N., Psihologia cuplului şi a familiei,  Iaşi,  Performantica, 2004. 
 
2Zamfir E., Zamfir C. (coord), Pentru o societate centrată pe copii, Bucureşti, Alternative, 1997. 
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mai bun în cazul copiilor delincvenţi, aceştia manifestând niveluri mai ridicate ale adaptării, empatiei şi 
competenţelor academice.1 

P.Dinener sugerează că oamenii au un nivel de bază stabil al fericirii, care poate fi influenţat, 
pe termen scurt, de evenimentele de viaţă, dar care tinde să revină apoi la normal. Studiile longitudinale 
arată că acest nivel de bază este transmis de către părinţi în proporţie de 40%, pe baza moştenirii 
genetice, iar teoria homeostazei stării de bine subiective susţine că personalitatea este un determinant 
principal al acestuia. Dincolo de nivelul de bază, se consideră că o serie de factori de natură internă, 
cum sunt valorile personale, optimismul, urmărirea scopurilor, auto-eficacitatea, speranţa, optimismul 
sau empatia, influenţează starea de bine. Comportamentul parental este influenţat de personalitatea 
părintelui şi, în consecinţă, va fi consistent cu trăsăturile stabile ale acestuia. Psihologia pozitivă 
propune o serie de virtuţi şi puncte forte ale caracterului care au fost asociate cu starea de bine, unele 
dintre acestea fiind investigate şi în relaţie cu parentingul.  

Un nivel ridicat al responsivităţii parentale cultivă la copil trăsături precum: iniţiativa, efortul şi 
persistenţa în sarcină, integrarea comportamentelor şi valorilor, autenticitatea şi autoactualizarea, pe 
baza stimulării autonomiei. Cerinţele ridicate cultivă, de asemenea, iniţiativa, efortul şi persistenţa în 
sarcină. Stilul de parenting autoritativ, caracterizat prin niveluri ridicate ale ambelor dimensiuni - 
responsivitate şi cerinţe -, a fost asociat cu manifestarea de către copii a unor caracteristici legate de 
urmărirea excelenţei, a dezvoltării personale, a identităţii morale, maturităţii, competenţelor sociale şi 
virtuţilor.2 

Având în vedere că performanţa este asociată cu scopuri personale dificile, specifice şi 
însoţite de feedback, putem presupune că, în măsura în care părinţii manifestă şi modelează un 
angajament faţă de excelenţă şi comportamente prosociale, vor transmite aceste valori şi copiilor. 
Gonzalez, Doan Holbein şi Quilter (2002) sugerează că, în cazul adolescenţilor,parentingul pozitiv, 
caracterizat prin căldură, susţinere şi practici democratice, este asociat cu o orientare spre scopuri 
dezirabile, denumită motivaţie de învăţare sau „măiestrie”. Acest tip de motivaţie se caracterizează 
prin valorizarea intrinsecă a cunoaşterii şi abilităţilor, faţă de motivaţia de performanţă, caracterizată 
prin dorinţa de menţinere a unor aparenţe sau de a obţine rezultate pozitive.  

Speranţa este conceptualizată ca fiind convingerea că individul poate identifica soluţii de 
atingere a propriilor scopuri şi poate deveni motivat pentru atingerea lor. Studiile arată că părinţii cu un 
nivel ridicat al responsivităţii, care utilizează contingenţe adecvate şi promovează autonomia 
psihologică a copiilor, au copii cu performanţe şcolare şi sportive mai ridicate. Stimularea de către 
părinţi a capacităţii copiilor de a-şi stabili scopuri personale dezvoltă gândirea orientată spre scopuri şi 
este un ingredient important pentru sănătatea fizică şi mintală a copiilor. Se pare că speranţa 
reprezintă un factor-cheie de legătură între practicile parentale, ataşamentul copiilor şi starea de bine a 
acestora. 

Optimismul a fost asociat cu rezistenţă la depresie şi percepţia mai ridicată a calităţii vieţii 
atunci când individul se confruntă cu evenimente stresante. Practicile parentale cele mai relevante din 
punctul de vedere al optimismului se leagă de dimensiunea de control parental. În studiul realizat de 
Hasan şi Power (2002) nivelul cel mai ridicat al optimismului a fost raportat de copiii de vârstă 
şcolară ai căror părinţi au manifestat un stil parental caracterizat de autonomie psihologică ridicată şi 
control comportamental moderat. Suportul parental şi consistenţa în practicile parentale nu au fost 
relaţionate cu optimismul, deşi unele cercetări sugerează că dimensiunea căldură parentală ar putea 
avea o influenţă mai mare la vârsta adolescenţei. Într-adevăr, Jackson, Pratt, Hunberger şi Pancer, au 

                                                 
1Zamfir E., Zamfir C. (coord), Pentru o societate centrată pe copii, Bucureşti, Alternative, 1997. 
 
2StyleCh. Psihologia pozitivă. Trad. din l. engl. C.-R. Olteanu, Bucureşti: Editura ALL, 2015, 282 p. 
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identificat o relaţie pozitivă între optimismul elevilor de liceu şi percepţia că practicile parentale ale 
părinţilor lor sunt caracterizate de apropiere emoţională şi comunicare pozitivă.1 

A. Bandura (1977) este cel care a propus conceptul de auto-eficacitate, care descrie încrederea 
persoanei în capacitatea sa de a realiza comportamentele necesare atingerii scopurilor dorite. Un nivel 
ridicat al auto-eficacităţii legat de propriile abilităţi este critic pentru decizia persoanei de a le 
implementa şi de a persista în sarcină. Friedel şi colaboratorii sugerează că părinţii pot promova auto-
eficacitatea copiilor prin manifestarea timpurie şi constantă a unui stil parental caracterizat prin 
responsivitate şi stimularea scopurilor de învăţare. Auto-eficacitatea se dezvoltă atunci când părinţii 
construiesc un mediu care să ofere experienţe de control, în care copiilor să le fie delegate sarcini care să 
îi provoace, dar care să fie, în acelaşi timp, realizabile şi pe care să fie lăsaţi să le ducă la bun sfârşit. 
Un nivel ridicat al autoeficacităţii legat de abilităţile sociale şi de rezilienţă joacă un rol important în 
potenţarea efectelor parentingului pozitiv asupra relaţiilor cu covârstnicii şi în abţinerea de la 
consumul de substanţe. Cu alte cuvinte, copiii care raportează că părinţii lor manifestă un nivel ridicat al 
afecţiunii, comunicării şi monitorizării activităţilor lor se declară şi mai încrezători în propria capacitate 
de a evita consumul de alcool în situaţii sociale şi este mai puţin probabil să consume alcool.2 

Studiile au demonstrat sistematic asocierea dintre empatie şi comportamentele prosociale. 
Responsivitatea mamei la distresul celorlalţi, exprimată în reacţii sensibile, compasiune sau 
încurajarea copilului de a vorbi despre probleme, a fost asociată (Davidov&Grusec, 2006) cu empatia şi 
comportamentele prosociale manifestate de către copii la vârsta şcolară. Acelaşi studiu nu a evidenţiat 
asocieri semnificative între căldura maternă, exprimată în dragoste şi afecţiune faţă de copil, şi 
optimismul copilului. Alte cercetări au arătat însă legături importante între aceste caracteristici, empatie, 
compasiune şi indicatori ai funcţionării sociale. Căldura parentală, exprimarea emoţiilor pozitive şi relaţia 
părinte-copil caracterizată prin comunicare şi încredere au fost asociate cu empatie sporită a copilului, 
care, la rândul ei, a fost asociată cu comportamente prosociale ale acestuia de-a lungul dezvoltării. Se 
ştie că stimularea empatiei de către părinţi este asociată cu dezvoltarea judecăţii morale a copiilor, pe 
baza capacităţii de a prelua perspectiva celorlalţi. Este deci critic ca aceste abilităţi să fie formate la 
momentul potrivit, având în vedere că în literatură există dovezi privind susceptibilitatea de dezvoltare a 
judecăţii morale şi empatiei la copiii cu vârste între 2 şi 4 ani. 

După cum parentingul reprezintă un proces de modelare a copilului de către părinte, acesta este şi 
un proces de modelare a părintelui de către copil. Parentingul a fost conceptualizat pe baza unui model 
bidirecţional, care propune că stilurile parentale şi caracteristicile copiilor depind unele de celălalte. Au 
fost propuşi o serie de factori individuali care ţin de caracteristicile părintelui şi ale copilului cu 
relevanţă pentru parentingul pozitiv. 

Seifritz şi colaboratorii (2003) au investigat relaţia dintre disponibilitatea emoţională maternă şi 
zâmbetul copilului la vârsta de cinci luni. Studiul a utilizat metode observaţionale şi a arătat că cu cât 
copilul a zâmbit mai mult, cu atât au crescut şansele ca mama să manifeste mai multă disponibilitate 
emoţională. Nu au fost observate aceleaşi relaţii între frecvenţa plânsului şi disponibilitatea emoţională 
manifestată de mamă, ceea ce arată importanţa emoţiilor pozitive în interacţiunile mamă-copil.3 

Sprijinul, încurajarea, cultivarea încrederii în forţele proprii, crearea de spaţii şi oportunităţi 
de mişcare şi exersare a deprinderilor motorii sunt elemente ce vor stimula dezvoltarea psihomotorie. 
Practicienii mediază experienţele copiilor pentru a promova învăţarea. Aceasta presupune oferirea de 
către un adult a oportunităţii de a învăţa, într-o manieră dirijată, unor copii receptivi, dar mai puţin 
activi. Această mediere din partea adultului presupune planificare, este orientată spre scop şi realizată 

                                                 
1Ibidem,  StyleCh. Psihologia pozitivă. Trad. din l. engl. C.-R. Olteanu, Bucureşti: Editura ALL, 2015, 282 p. 
2
Silistraru N. Valori  ale  educaţiei  moderne, Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2006, 176 p. 

 
3Stephen B. Ghid practic pentru părinţi. Trad. Cojocaru I., Iaşi: Editura Polirom, 2009. 251 p. 
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sistematic. Pentru copiii mici, majoritatea intervenţiilor trebuie: a) să se desfăşoare în timpul jocului 
sau în timpul altor rutine ori activităţi; b) să aibă legătură cu sau să se regăsească şi în alte activităţi; 
şi c) să aibă loc atunci când sunt relevante contextual. 

În ceea ce priveşte, implicaţiile practice, părinţilor pot fi propuse numeroase programe 
parentale pentru a îmbunătăţi paretingul pozitiv. Unul dintre aceste Programe cuprinde zece şedinţe 
ce se focalizează pe: (1) dezvoltarea unei relaţii părinte-copil bazată pe afectivitate pozitivă, creşterea 
autoreglării şi orientarea pozitivă a atenţiei părinţilor şi copiilor; antrenarea acestor deprinderi de 
către părinţi, şi (2) însuşirea de către părinte a unor deprinderi de parenting pozitiv, cum sunt cele de 
relaţionare şi comunicare cu copilul, de joc şi implicare în activităţile copilului, respectiv de 
gestionare a comportamentelor dificile şi recompensare a celor dorite.  

În cadrul programelor parentale, părinţii învaţă cum să dezvolte afectivitatea pozitivă, 
empatia, recunoaşterea emoţiilor şi judecata morală a copilului de la vârste fragede. Modelarea pare 
să fie cel mai important fel de transmitere a valorilor şi trăsăturilor de caracter, aşa încât este esenţial 
ca părinţii să arate consistenţă între principiile şi regulile promovate şi propriul comportament. În 
plus, se pare că copiii tind să fie mai cooperanţi pe termen lung cu regulile care vin din partea unui 
părinte care manifestă în mod frecvent comportamente de încurajare şi acceptare, faţă de ascultarea 
pe termen scurt a unui părinte restrictiv şi autoritar. Părinţii stimulează interiorizarea principiilor şi 
formează trăsăturile de caracter prin oferirea unor reguli clare, pe care copiii să le urmeze consistent 
şi a unor motive solide pentru urmarea lor.1 

În intervalul de vârstă de 2-4 ani, copiii sunt foarte susceptibili la educaţie morală şi influenţe 
morale şi se cunosc şi metodele prin care părinţii pot realiza aceste lucruri. Astfel, aceştia trebuie să 
ofere modele de comportament prosocial şi să identifice momentele prielnice de a judeca, împreună 
cu copiii, probleme morale. Spre exemplu, pentru învăţarea consecinţelor pe care comportamentul lor 
îl are asupra celorlalţi, se pot utiliza sloganuri de tipul „Gândeşte-te cum te-ai simţi tu!”. De 
asemenea, pot fi utilizate o serie de tehnici de amorsare a empatiei, prin oferirea de către părinte a 
unor informaţii mai detaliate despre cealaltă persoană, cu precădere despre dificultăţile acesteia. 
Părinţii pot utiliza exerciţiul sau jocul de rol şi îi pot cere copilului să îşi imagineze că este acea 
persoană, pentru a încuraja adoptarea perspectivei celuilalt.2 

Antrenarea empatiei are la bază recunoaşterea emoţiilor celorlalţi, iar părinţii pot dezvolta 
această capacitate pe baza purtării cât mai frecvente a unor discuţii cu copiii despre emoţii şi cauzele 
acestora, precum şi despre emoţiile trăite de copii. Pe baza recunoaşterii similarităţii dintre propriile 
emoţii şi emoţiile altora, copiii vor fi capabili să manifeste empatie. Părinţii pot, de asemenea, să 
solicite şi să recompenseze manifestările de compasiune ale copiilor, să modeleze aceste 
comportamente, să le vorbească copiilor despre propriile stări de compasiune şi să facă remarci 
apreciative la adresa manifestărilor de compasiune ale altora.3 

 
Concluzii: 

1. În învăţarea de către copii a autocontrolului, autoeficacităţii sau speranţei, optimismul acestora 
poate funcţiona ca moderator între parentingul pozitiv şi starea de bine sau succesul copiilor.  

2. Studii care au investigat evoluţia în timp a parentingului (la interval de doi ani) sugerează că 
relaţia dintre afectivitatea pozitivă exprimată de părinţi, familie şi sănătatea mentală a copiilor ar fi 
mediată de autocontrolul copiilor. 

                                                 
1Silistraru N. Valori  ale  educaţiei  moderne, Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2006, 176 p. 
2Pânişoară G., Sălăvăstru D., Mitrofan L. Copilăria şi adolescenţa. Provocări actuale în psihologia educaţiei şi 
dezvoltării, Iaşi: Editura Polirom, 2016, 308 p. 
3Vîrlan M. Activitatea psihologului cu copii de vârstă preşcolară şi şcolară mică, Chişinău 2004, 296  p. 
 



Ո䄀

411 

3. Cercetările psihologice au stabilit că relaţia dintre implicarea parentală şi consumul de 
substanţe la adolescenţi este mediată de auto-eficacitatea acestora din urmă în ceea ce priveşte 
rezilienţa.  

4. Auto-eficacitatea copiilor în situaţii sociale mediază relaţia dintre ataşamentul acestora faţă 
de tată şi relaţiile pozitive cu co-vârstnicii.  
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INGERINȚA CERCETĂRII LA FAȚA LOCULUI ÎN VIAȚA PRIVATĂ-GARANȚII 
PROCESUALE 

THE INTERFERENCE OF RESEARCH ON THE SPOT IN PRIVATE LIFE 
PROCEDURAL GUARANTEES 
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dr. în drept, Conf. Univ., Institutul de Cercetări Juridice. 
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doctorand, Universitatea de stat din Bălți „Alecu Russo”. 
                                                                                                                         

Summary: Being one of the most widespread and often used probative procedures, research on 
the spot, in addition to the opportunities available to the judiciary investigation of criminal offenses, 
often involves some intrusions into the area of fundamental human rights, about the components of 
private life. The reason we proposed a short radiography of these interferences, but also the 
procedural guarantees offered by the current legal framework. 
 Keywords: research on the spot; home; private life; samples; probation procedures, judicial 
practice; penal trial. 

 
Fiind unul dintre cele mai răspândite și des utilizate procedee probatorii în cadrul procesului 

penal, cercetarea la fața locului este de neînlocuit în arsenalul investigativ al organelor judiciare. În 
literatura de specialitate pe bună dreptate este menționat că cercetarea la fața locului se impune când 
săvârșirea infracțiunii este însoțită de producerea unor transformări în mediul exterior, de modificări 
de ordin fizic, material, susceptibile de o constatare directă, de a fi percepută nemijlocit, schimbări ce 
se materializează sub forma unor urme în înțelesul cel mai general atribuit acestei noțiuni1. Or 
activitatea infracțională fiind de regulă însoțită de anumite modificări materiale, devine evidentă 
necesitatea cercetării la fața locului. 

Esența cercetării la fața locului, tactica efectuării acesteia dar și aspectele normative relevante au 
fost destul de amplu dezbătute în literatura de specialitate, motiv din care nu considerăm necesar a le 
reitera în cadrul prezentului studiu, chiar dacă asupra unor aspecte avem o viziune proprie. Ceie ce 
ni-am propus de fapt să dezbatem ține de intruziunea în sfera privată a persoanei, pe care deseori o 
presupune cercetarea la fața locului.  
 De altfel după cum cea mai mare parte a infracțiunilor fie se comit în mediul privat fie se 
intercalează cu această sferă, prin activitățile pre sau post infracționale, ar fi de neconceput ca 
cercetarea la fața locului să nu aducă atingere vieții private. Mai mult în majoritatea infracțiunilor 
unde sunt prejudiciate anumite persoane, interesul victimei de regulă este de a facilita accesul 
organelor judiciare la cercetarea circumstanțelor infracțiunii chiar dacă acestea sunt legate de viața 
privată, la polul opus fiind situate interesele infractorului. În situația în care mediul privat ce urmează 
a fi cercetat este comun ambilor subiecți ai infracțiunii,  devine evidentă și contradictorialitatea 
intereselor privind investigațiile legate de imixtiunea în viața privată. 
 Din aceste considerente, dar și din altele la care considerăm de prisos a ne opri, deoarece după 
cum am menționat, au fost suficient de dezbătute în literatura de specialitate, iar pe de altă parte ar 
depăși cu mult cadrul investigațiilor propuse în cadrul acestui studiu, legiuitorul a prevăzut mai multe 
condiții procesual penale care trebue respectate în cadrul cercetării aspectelor legate de viața privată 
a persoanei în procesul penal, și care în egală măsură sânt valabile și pentru cercetarea la fața locului. 
O parte dintre prevederile procesual penale respective au fost ridicate de către legiuitor la nivel de 

                                                 
1Ciopraga A. Criminalistica. Tratat de tactică. Ed. Gama. Iași 1996. P 32. 
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principii, iar toate fără excepție constituie veritabile garanții procesual penale de care se pot bucura 
participanții la procesul penal.  
  Dat fiind valorile enunțate – viața privată pe de o parte și interesul public de investigare a 
faptelor penale pe altă parte, valori care la prima vedere nu se pot concilia, ține în primul rând de 
măiestria legiuitorului identificarea acelor formule normative, ce ar permite satisfacerea interesului 
public fără prejudicierea iremediabilă a dreptului la viața privată, dar nu în ultimul rând ține și de 
respectarea prevederilor normative de către organele judiciare – garanțiile procesuale fiind un 
remediu efectiv în acest sens.    

Deci cercetarea la fața locului în calitate de instrument pentru realizarea interesului public în 
cercetarea faptelor penale, dreptul persoanei la respectarea vieții private și garanțiile procesuale 
reprezintă noțiunile interferența dintre care  ne-am propus a le analiza în continuare.   

Astfel conform prevederilor art. 118 CPP RM, în scopul descoperirii şi ridicării urmelor 
infracțiunii, organul de urmărire penală efectuează cercetarea la faţa locului a terenurilor, încăperilor, 
obiectelor, documentelor, sistemelor informatice etc.  

După cum am menționat supra, felul în care este redată noțiunea legală a cercetării la fața 
locului scoate în evidență probabilitatea ridicată a intruziunii procedeului probator în sfera vieții 
private, or din sfera respectivă pot face parte oricare dintre obiectele la care se referă legiuitorul după 
cum urmează terenuri sau încăperi în dependență de regimul lor juridic. Pe de altă parte obiectele, 
documentele, sistemele informatice sau suporturile de stocare a datelor informatice, animalele, 
cadavrele umane sau de animale, nu pot fi privite ca obiecte ale cercetării la fața la locului în mod 
izolat, cu excepția cazurilor când au fost administrate prin intermediul altui procedeu probator cum ar 
fi spre exemplu – ridicarea, percheziția etc. În rest obiectele menționate în mod normal se pot afla fie 
în anumite spații ce țin de sfera privată a persoanei, fie pot ține de domeniu vieții private prin 
destinație. Deci concluzia din cele expuse ar fi că în situațiile în care obiectul cercetării la fața locului 
fie face parte din sfera vieții private a persoanei fie s-ar putea afla în spațiile definite de către 
legiuitor cu denumirea generică de domiciliul conform prevederilor art. 6 pct. 11 CPP RM, 
procedeului probator îi sunt aplicabile toate garanțiile procedurale referitoare la protecție vieții 
private. 

În acest sens considerăm necesar a reitera prevederile procesual penale relevante. Astfel 
conform art. 12. CPP RM, inviolabilitatea domiciliului este garantată de lege. În cursul procesului 
penal, nimeni nu este în drept să pătrundă în domiciliu contrar voinţei persoanelor care locuiesc sau 
deţin sediu în ele, cu excepţia cazurilor şi modului prevăzute de lege. În această ordine de idei ținem 
să menționăm opinia exprimată de către profesorul I. Dolea, care consideră că cercetarea la fața 
locului la domiciliu însoțește, de regulă, percheziția domiciliară. De aceea, regimul juridic al unei 
asemenea măsuri este identic cu cel prevăzut pentru efectuarea unei percheziții1. 

Din prevederile art. 14 CPP RM, rezultă că dreptul la secretul scrisorilor, al telegramelor, al 
altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare este 
asigurat de stat.  

O abordare generică a protejării vieții private în procesul penal rezultă din prevederile art. 15 
CPP RM, în conformitate cu care, în cursul procesului penal, nimeni nu este în drept să se implice în 
mod arbitrar şi nelegitim în viaţa intimă a persoanei. La efectuarea acţiunilor procesuale nu poate fi 
acumulată fără necesitate informaţie despre viaţa privată şi intima a persoanei.  

În același context, dar nu în ultimul rând considerăm a fi relevante și prevederile art. 11 alin. 7 
CPP RM, din care rezultă că percheziţia, examinarea corporală, precum şi alte acţiuni procesuale 

                                                 
1Dolea I. Codul de procedul penală al Republicii Moldova (comentariu aplicativ). Ed. Cartea juridică. Chișinău 
2016. 314 p. 



开�

414 

care aduc atingere inviolabilităţii persoanei, pot fi efectuate fără consimţămîntul persoanei sau al 
reprezentantului ei legal numai în condiţiile legislației procesual penale. 

Ținem să menționăm că am insistat la reproducerea normelor procesual penale menționate pe 
de o partea deoarece acestea constituie principii ale procesului penal, iar pe de altă parte deoarece 
toate fără excepții se referă la protecția vieții private inclusiv de cercetarea la fața locului în cazurile 
în care procedeul probator are ingerință în această sferă.  

Concluzia care s-ar desprinde din cele relatate este că aparent, legiuitorul a protejat în egală 
măsură atât spațiile care se referă la domeniul vieții private, persoana propriu –zisă cât și informațiile 
numite generic corespondență. Fără a intra în detaliile modului în care au fost reglementate diferite 
aspecte ale vieții private în normele procesual penale reproduse, și volumul oarecum exagerat dar și 
contradictoriu al reglementărilor, ținem doar să atragem atenția că în opinia noastră legiuitorul 
neîntemeiat a scăpat din vedere anumite obiecte fie informații care țin de sfera vieții private și care 
nu fac parte în mod obligatoriu din noțiunile de domiciliu, corespondență fie corp al persoanei, la 
care se referă legislația procesual penală. În acest mod credem că legiuitorul a deraiat de la 
reglementările CEDO, în domeniu, or conform prevederilor art. 8 CEDO în noțiunea respectivă intră 
viața privată şi de familie, domiciliul persoanei şi corespondența sa.  

În cauza Funke v. France, CtEDO a stabilit vă statele au dreptul de a recurge la anumite măsuri 
cum ar fi percheziția domiciliului și ridicarea pentru a ridica corpuri delicte în domeniul controlului 
valutar și al urmăririi persoanelor culpabile în ordine judiciară. În aceste situații însă este necesar ca 
atât în legislație cât și în practică să exite suficiente garanții contra abuzurilor. În lipsa cerinței unui 
mandat judiciar prevăzută în legislație, limitările și cerințele la care se referă Guvernul, ...., erau prea 
neînsemnate și necorespunzătoare, pentru a recunoaște imixtiunea în dreptul petiționarului 
proporțională scopului urmărit1.   

Deși în speță CtEDO se referă la percheziție, considerăm constatările Curții  relevante și pentru 
cercetarea la fața locului, cel puțin din două perspective, prima la care se referă profesorul I. Dolea și 
conform căreia cercetarea la fața locului în domiciliu de regulă însoțește percheziția domiciliară, iar 
cea de a doua ține de felul în care legiuitorul a redat cercetarea sistemelor informaționale sau a 
bazelor de date, și care de altfel șterge limita dintre procederul probator respectiv și perchezițe. 

În același timp rezultă în mod evident că protecției legislative a scăpat principala componentă a 
art. 8 CEDO și anume viața privată. Noțiune care conform practicii CtEDO, nu este nici posibil și 
nici necesar de a o defini de o manieră exhaustivă. Totuși, ar fi prea restrictiv să fie limitată noțiunea 
la un „cerc intim”, unde persoana ar putea să-și desfășoare viața personală așa cum dorește și din care 
să excludă întreaga lume exterioară. Respectul vieții personale trebuie să includă într-o anumită 
măsură dreptul persoanei de a stabili și dezvolta relații cu semenii săi, neexistând nici un motiv de 
principiu care să justifice excluderea activităților de natură profesională sau de afaceri2. Utilizarea 
sistemelor informatice, a datelor prelucrate, stocate, transmise fie supuse altor operațiuni prin 
intermediul acestor sisteme, este evident că de cele mai multe ori constituie doar niște instrumente 
prin intermediul cărora persoana fie stabilește și dezvoltă relații cu semenii săi fie și mai mult 
constituie acel „cerc intim” unde persoana își desfășoare viața personală și din care dorește să 
excludă lumea exterioară. Și atunci nu sunt clare raționamentele din care legiuitorul a exceptat 
protecției în cadrul procesului penal a acestor aspecte ale vieții personale, ingerința cercetării la fața 
locului fiind una nelimitată. 

În altă ordine de idei revenind la noțiunea de corespondență așa cum aceasta a fost definită în 
literatura de specialitate, aceasta subînțelege orice comunicare scrisă sau verbală, prin scrisori, 

                                                 
1Макбрайд Дж. Права человека и уголовный процесс. «КIC», 2011. C 161. 
2Udroiu M. et al. Codul de procedură penală. Comentariu pe articole. Vol I. Editura C. H. Beck, București, 2015. p 
92. 
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telegrame, fax, telex, mesaje transmise prin pager, mesaje sms, convorbiri telefonice, e-mail, prin 
care două sau mai multe persoane schimbă un mesaj sau o idee.  

Ingerințele în dreptul la viață privată reprezintă o limitare a exercițiului acestui drept, și pot fi 
permise numai în situațiile în care acestea sunt prevăzute de lege, au urmărit un scop legitim, sunt 
necesare într-o societate democratică și sunt proporționale cu scopul urmărit 1. 

Totodată raportând cele menționate la procedeul probatoriu analizat putem constata că: 
- de fapt imixtiunile în viaţa privată cât de paradoxal nu ar părea nu sunt prevăzute de lege, or felul în 
care a fost definită cercetarea la fața locului în art. 118 alin. 1 CPP RM, face posibilă accesarea 
nelimitată a datelor informatice în cadrul procesului penal, indiferent de natura și importanța acestora 
pentru procesul penal; 

- scopul legitim, este imposibil de identificat atâta timp cât acesta nu este prevăzut în lege; 

- necesitatea ingerinței într-o societate democratică și proporționalitatea cu scopul urmărit, la fel sunt 
imposibile a fi determinate, în actuala construcție legislativă, din motivele menționate supra. 

 În consecință pare a fi de neînțeles tratamentul legislativ în conformitate cu care doar cercetarea la 
faţa locului a încăperii sau a domiciliului se efectuează cu acordul în scris al proprietarului sau al 
posesorului, în lipsa acordului în scris, cercetarea la faţa locului a încăperii sau a domiciliului se 
efectuează în baza ordonanţei organului de urmărire penală, cu autorizarea judecătorului de 
instrucţie.  

În practica judiciară există totuşi cazuri când nu este solicitat acordul pentru pătrunderea în 
domiciliu al persoanei, iar cercetarea la fața locului nu este autorizată de judecătorul de instrucţie, 
cum ar fi spre exemplu recursul declarat de către avocatului., în care acesta a solicitat achitarea lui 
M. A., din motiv că a fost condamnat pentru o faptă care nu întruneşte elementele infracţiunii. 
Recurentul a invocat efectuarea ilegală a cercetarii la faţa locului în domiciliul condamnatului.  

Colegiul penal lărgit al CSJ RM a admis recursul avocatului, cu casarea parţială a sentinţei 
Judecătoriei Buiucani mun. Chişinău din 05 septembrie 2007 şi a deciziei Curţii de Apel Chişinău 
din 14 noiembrie 2007, cu achitarea lui A. Moghilda de sub învinuirea de săvârșire a infracţiunii 
prevăzute de art. 361 alin.(2) lit. a) Cod penal reținând motivele invocate în recurs 2.  

În aceiași ordine de idei, nu este clar sensul cu care a fost utilizat de către legiuitor noțiunea de 
domiciliu și respectiv încăpere, luând în considerație înțelesul atribuit noțiunii conform prevederilor  
art. 6 pct. 11 CPP RM, din care care rezultă că domiciliu semnifică locuinţă sau construcţie destinată 
pentru locuirea permanentă sau temporară a unei sau a mai multor persoane. Prin noţiunea de 
domiciliu, în sensul CPP RM, se înţelege şi orice teren privat, automobil, navă maritimă şi fluvială 
privată, birou. Pe de altă parte așa cum v-om vedea în continuare noțiunea de încăpere deseori 
depășește sfera domeniului privat al persoanei, or conform DEX-ului prin încăpere se înțelege - 
spațiu în interiorul unei clădiri 3.  

În altă ordine de idei așa după cum rezultă din prevederile art. 118 CPP RM, dar și din luările 
de poziții din literatura de specialitate, cercetarea la fața locului reprezintă activitatea procedurală al 
cărei obiect îl constituie percepția nemijlocită de către organele judiciare a locului unde s-a desăvârșit 
activitatea infracțională, descoperirea, fixarea și ridicarea urmelor, precizarea poziției și stări 
mijloacelor materiale de probă, în vederea stabilirii naturii și împrejurărilor comiterii infracțiunii, a 
elementelor care să conducă la identificarea făptuitorului4. Deși percepția nemijlocită a locului 

                                                 
1Udroiu M. et al. Codul de procedură penală. Comentariu pe articole. Vol I. Editura C. H. Beck, București, 2015. p 
92. 
2Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 01.04. 2008, Dosarul nr. 1ra –350/08. 
3Dicţionarul explicativ al limbii române. [on-line]. Disponibil: http:m.dex.ro/?world. 
4Ciopraga A. Criminalistica. Tratat de tactică. Ed. Gama. Iași 1996. P. 31. 
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cercetat pare a fi oarecum în disonanță cu afirmația N. Volonciu,  care susține că împrejurările 
cunoscute în mod direct de către organele judiciare urmeasză a fi dovedite, deoarece s-ar putea 
ajunge la arbitrariu, neputând-se stabili pe baze obiective modul în care s-a format convingerea 
organului cu privire la faptele reținute1.  

Aceasta reprezintă după noi doar o primă impresie, fiindcă de fapt în cadrul cercetării la fața 
locului organul judiciar nu percepe în mod direct împrejurările comiterii infracțiunii, ci administrează 
probe folosind mijloacele de probă respective, iar percepția nemijlocită a obiectelor cercetate, 
reprezintă un element definitoriu al procedeului probator. În lipsa percepției nemijlocite activitatea 
de colectare a probelor credem că ar urma să îmbrace alte forme, în dependență de subiectul 
observației cum ar fi spre exemplu constatarea tehnico-științifică fie expertiza. Or pornind de la 
prevederea legală conform căreia organul de urmărire penală poate efectua cercetarea spre exemplu a 
documentelor, este greu de admis că organul judiciar, în cadrul cercetării unui anumit document se v-
a substitui expertului  și utilizând anumite mijloace tehnico-științifice v-a identifica elementele de 
falsificare a actului, fie în locul unei expertize a cărei procedură de numire este în detaliu 
reglementată de legislația procesual penală v-a substituii procedeul respectiv cercetând documentul 
prin intermediul unui expert cu reflectarea rezultatelor obținute în procesul-verbal de cercetare la fața 
locului.  Facem această afirmație deoarece în viziunea noastră prin modificările legislative operate 
prin Legea  nr. 122, din data de 14.03.2003 la Codul de procedură penală al Republicii Moldova, 
legiuitorul a deraiat de la esența procedeului probator cercetarea la fața locului, aceasta deoarece 
organul de urmărire penală, investit conform modificărilor legislative menționate să efectueze 
examinarea sistemelor informatice sau a suporturilor de stocare a datelor informatice, în caz de 
necesitate, cu ajutorul specialistului în domeniul respectiv, în mod evident nu poate face acest lucru 
în mod nemijlocit. Ceie ce ar putea atât organul de urmărire penală cât și specialistul este să perceapă 
nemijlocit starea fizică a sistemelor informatice cercetare, nu însă și a datelor stocate ori prelucrate în 
aceste sisteme. Date pentru cercetarea cărora în mod evident, datorită naturii acestora, nu sunt 
suficiente organele de simț ale specialistului fie ale organului de urmărire penală, iar percepția 
directă a acestora este imposibilă.  

De altfel conform specialiștilor în domeniu cercetarea la fața locului se realizează când 
există date că la locul săvârșirii infracțiuni, în împrejurimi, pe obiecte sau înscrisuri, pot fi depistate 
urme ale infracţiunii, precum şi alte circumstanţe, care pot avea importanţă pentru justa soluţionare a 
cauzelor penale, este efectuată cercetarea lor de către organul de urmărire penală, care le va percepe 
nemijlocit, fixând rezultatele observărilor aşa cum au fost sesizate în procesul – verbal 2. 

În același timp așa cum pe bună dreptate este menționat în literatura de specialitate 
administrarea datelor care se conțin în sistemul informatic are loc nu în mod direct ci prin 
intermediul anumitor programe specializate. De alt fel conform prevederilor art. 138 alin. 3 CPP 
Rom.,  prin acces la un sistem informatic se înțelege pătrunderea într-un sistem informatic sau mijloc 
de stocare a datelor informatice fie direct, fie de la distanta, prin intermediul unor programe 
specializate ori prin intermediul unei reţele, în scopul de a identifica probe3. Iar analizând acest 
aspect autorul M. B. Bulancea, menționa că accesul la un sistem informatic presupune identificarea 
probelor aflate într-un dispozitiv de prelucrare automată a datelor sau într-un mediu de stocare, prin 
folosirea unor procedee tehnice care să asigure confidențialitatea acestui demers. Spre deosebire de 
percheziția în sistem informatic, acest procedeu probatoriu are caracter confidențial față de persoana 

                                                 
1Volonciu N. Tratat de procedură penală. Parte generală. Volumul I. Ed. Paideia. București, 1993. P 350. 
2Osoianu T. Desăvîrşirea reglementării actelor de urmărire penală în procesul penal al Republicii Moldova, 
Chişinău, 2000. P 30.  
3Codul de procedură penală al României. Aprobat prin Legea nr. 135/2010. În : Monitorul Oficial nr. 486 din 15 
iulie 2010. 
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vizată, care nu este încunoștințată și nu participă la activitatea organelor judiciare, și vizează atât 
datele informatice anterioare, cât și pe cele create în timpul monitorizării 1.  

Deși s-ar părea că cele menționate nu au atribuții la cercetarea la fața locului, susținem 
contrariul. Și cu toate că admitem că acest procedeu probatoriu nu poate fi utilizat în calitate de 
măsură specială de investigație, însă atâta timp cât în lege nu sunt prevăzute careva condiții 
respectarea cărora ar delimita clar aceste activități, credem că suntem îndreptățiți să facem această 
afirmație. De altfel  nici o prevedere legală nu sugerează la moment imposibilitatea cercetării la fața 
locului a datelor informatice indiferent de modalitatea de stocare a acestora în lipsa persoanelor 
vizate, ceia ce ar permite să afirmăm că acțiunea respectivă poate fi efectuată și fără încunoștințarea 
acestor persoane.  

Nu în ultimul rând ținem să menționăm că obiectele ce conțin date informatice, așa cum 
acestea sunt menționate în art. 118 CPP RM, pot și de cele mai multe ori sunt interconectate, fiind 
posibilă accesarea prin intermediul unui sistem informatic a datelor ce se conțin în alt sistem fie bază 
de date. Iar revenind la procedeul probator pus la îndemâna organelor judiciare pentru administrarea 
probelor din sistemele informaționale apare întrebarea care sistem informatic sau bază de date a fost 
cercetată, cea la care de fapt a avut acces fizic organul judiciar fie cea accesată în vederea colectării 
datelor. Întrebarea devenind și mai evidentă în situația în care conform prevederilor art. 118 alin. 7 
CPP RM, în cazul în care pentru examinarea obiectelor care conțin date informatice se cere un timp 
mai îndelungat sau este necesară efectuarea expertizei ori a constatării tehnico-ştiinţifice a sistemelor 
informatice sau a suporturilor de stocare a datelor informatice, persoana care efectuează urmărirea 
penală ridică obiectele respective pentru a le examina la sediul organului de urmărire penală, iar 
datele ce urmează a fi administrate de fapt prin cercetarea la fața locului ar fi stocate pe anumite baze 
de date virtuale fie servere inaccesibile fizic pentru organul judiciar. 

Mai mult considerăm că chiar și în situația în care examinarea datelor din un anumit sistem 
informațional fie bază de date are loc prin accesarea directă a sistemului, fără participarea 
specialiștilor fie a programelor specializate, percepția și respectiv examinarea acestor date are loc la 
fel mijlocit, reproducerea lor pe monitor care la fel reprezintă rezultatul prelucrării datelor cu 
anumite programe informatice. 

Iată de ce considerăm improprie cercetării la fața locului administrarea prin acest procedeu 
probatoriu a datelor dintr-un sistem informatic de către organele judiciare. 

Concomitent aspectul de bază care a fost neglijat de către legiuitor prin intervenția legislativă 
analizată ține de respectarea vieții private.  

În acest sens pe de o parte legiuitorul nu a prevăzut nici un fel garanții procesuale nici pentru 
deținătorii sistemelor informatice fie a bazelor de date respective, nici pentru persoanele la care se 
referă informațiile colectate de către organul judiciar. 

Astfel dacă reieșind din economia art. 118 CPP RM, raportată la prevederile art. 12 alin. 2  
CPP RM, putem afirma că cercetarea sistemelor informatice fie a bazelor de date, aflate în domiciliul 
persoanei pot fi efectuate în lipsa acordului persoanei doar în baza unui mandat judiciar. 
Concomitent revenind la specificul cercetării sistemelor informaționale și anume prin intermediul 
programelor specializate, atunci prevederile art. 12 alin 2 CPP RM , referitoare la obligativitatea 
mandatului judiciar pentru acțiunile de urmărire penală la domiciliu, cu excepția cazurilor prevăzute 
de legislația procesual penal par a fi inoperante. Aceasta deoarece accesarea datelor ce prezintă 
interes pentru organele judiciare poate fi efectuată inclusiv de la distanta, după cum am mai 
menționat, fără a fi necesară pătrunderea fizică a acestora în domiciliul persoanei. Situație care pare 

                                                 
1
Udroiu M. et al. Codul de procedură penală. Comentariu pe articole. Vol I. Editura C. H. Beck, București, 2015.p. 
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să coroboreze inclusiv cu prevederile art. 118 alin 3 CPP RM, din care rezultă că organul de urmărire 
penală cercetează obiectele vizibile, iar în caz de necesitate, permite accesul la ele în măsura în care 
nu se încălcă drepturile omului, or utilizarea programelor informatice permit accesarea datelor 
respectiv aparent fără lezarea drepturilor persoanei.Facem această din urmă afirmație deoarece nici o 
prevedere din legislația procesual penală nu se referă la protecția propriu-zisă a informațiilor accesate 
în dependență de conținutul acestora. 

În consecință orice prevedere destinată protecției informațiilor cu caracter de secret comercial, 
bancar de stat, fie ce țin de viața privată par a fi inoperante, prin introducerea modificărilor 
legislative la care ni-am referit. Or pe de o parte legiuitorul prevede în art. 126 alin. 2 CPP 
RM,restricții pentruridicarea de documente ce conțin informații care constituie secret de stat, 
comercial, bancar, a informației privind convorbirile telefonice, iar pe de altă parte renunță la ele 
pentru administrarea datelor de aceiași natură prin intermediul cercetării la fața locului. 

În concluzie, cu toate că legiuitorul s-a referit la protecția vieții private în mai multe norme 
procesual penale o parte dintre care, menționate de noi supra constituie principii ale procesului penal, 
ne permitem afirmația că acesta nu a oferit o protecție suficientă acestei valori indispensabile 
persoanei umane, în cadrul procesului penal. În special facem această afirmație cu referire la 
procedeul probatoriu – cercetarea la fața locului. Or așa cum am menționat mai sus actualul cadrul 
legal oferă protecția de la ingerința arbitrară a organelor judiciare prin cercetarea la fața locului, doar 
domiciliului așa cum noțiunea respectivă a fost definită în legislația procesual penală.  
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Summary: The Compliance with the conditions regarding the form and content of procedural 

documents is not always sufficient. In order to achieve the purpose of the civil process, procedural 
acts must be fulfilled within certain deadlines which must be respected as an extrinsic condition. 
Often, the law requires a particular act of procedure to be drawn up within a determined period of 
time. A certain period of time is set by law or by the judge for exercising a right or fulfilling an 
obligation. 

  Article 4 of the CCP of the Republic of Moldova stipulates that "the tasks of the civil 
procedure consist in the fair, reasonable and reasonable hearing of the defendant's defense of the 
rights of the violated or disputed rights, the freedoms and legitimate interests of natural and legal 
persons and their associations, public authorities and to other persons who are subjects of civil, 
family, labor, legal and other legal relationships, as well as to the defense of the interests of the state 
and of society, in the consolidation of lawfulness and rule of law in the prevention of violations. „In 
order to achieve the purpose of the civil process, procedural acts must be fulfilled within certain 
deadlines which must be respected as an extrinsic condition”. 

 
 Cuvinte-cheie: termen de procedură, termen rezonabil,sancţiune procedurală, decădere, 

repunere în termen 
Keywords:  procedural deadline, reasonable time, procedural penalty, revocation, repudiation 
 
În limbajul obişnuit conceptul de termen este folosit în mod frecvent, însă cu accepţiuni 

diferite. În general, prin termen se înţelege o dată fixă la care, potrivit unei înţelegeri, unei decizii sau 
unei dispoziţii, se execută sau se realizează ceva.1  

În limbajul juridic conceptul de termen nu este propriu dreptului procesual civil. În dreptul 
substanţial prin termen se desemnează, în general, momentul cînd o obligaţie se stinge sau devine 
exigibilă.2  

În accepţiunea sa procedurală, noţiunea de termen evocă durata de timp stabilită de lege sau de 
judecător, înăuntru căreia trebuie îndeplinit sau, dimpotrivă, este oprită îndeplinirea unui anumit act 
de procedură.3 

Mai concret, prin termen se înţelege fie o durată sau o dată care marchează începutul sau 
sfîrşitul duratei, ori un anumit moment, o anumită etapă sau fază procesuală.4  Astfel, noţiunea de 
termen mai are o accepţiune, întîlnită şi folosită mai ales în dreptul material, anume de dată fixă, de 
zi anumită de care sînt legate anumite consecinţe juridice. Această accepţiune îşi găseşte 
întrebuinţarea şi în procedura civilă. 

                                                 
1 Dicţionarul explicativ al limbii române. –Bucureşti: Ed. Univers Enciclopedic, 1998, p.1086 
2 Vălimărescu Al. Tratat de enciclopedia dreptului. –Bucureşti: Ed. Lumina Lex, 1999, p.146-147 
3 Idem 
4 Măgureanu F. Drept procesual civil. - Bucureşti: Editura ALL Beck, 2002, p.190 
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Termen de procedură poate fi o zi fixă cum ar fi, de exemplu, termenul stabilit pentru 
judecarea pricinii sau termenul pentru prezentarea martorului pentru a face depoziţii ori a expertului 
pentru a depune raportul de expertiză etc. Nu mai puţin continuăm să credem că singura accepţiune 
ştiinţifică a noţiunii de termen este aceea a unei durate de timp, a unei perioade de timp, căci, şi în 
cazul termenelor fixate printr-o anumită dată, esenţa termenului o constituie durata de timp în care 
pot fi făcute sau este interzis a fi făcute anumite acte de procedură; numai că, în acest caz, sistemul 
de calcul este altul şi anume legea sau judecătorul fixează momentul limită la care va expira 
termenul, durata acestuia fiind variabilă. 

Dacă am zis că termenul semnifică o durată, trebuie să specificăm că durata are un punct de 
pornire şi un punct de împlinire. Între aceste momente, în principiu, durata curge continuu. 

De regulă, momentul de pornire se stabileşte de la data comunicării actelor de procedură dacă 
legea nu dispune altfel.  

Momentul de împlinire este acela în care efectul termenului se realizează, fie prin încetarea 
posibilităţii de a mai exercita dreptul în cazul termenelor imperative onerative, fie prin naşterea 
dreptului de a îndeplini actul în cazul termenelor imperative prohibitive. 

Deci, în cazul termenelor imperative, actul făcut între punctul de plecare şi punctul de 
împlinire este un act făcut în termen. Trebuie avut în vedere şi faptul că actele de procedură trimise 
prin poştă instanţelor judecătoreşti se consideră îndeplinite în termen dacă au fost predate 
recomandat la oficiul poştal înainte de împlinirea lui. În cazul termenelor prohibitive, dacă actul este 
făcut înainte de împlinirea termenului este un act prematur. 

În intervalul cuprins între punctul de plecare şi punctul de împlinire termenele curg continuu, 
fără posibilitatea, de regulă, de a fi întrerupte sau suspendate. Cazurile de împiedicare printr-o 
împrejurare mai presus de voinţa părţii de a îndeplini un act de procedură în termen, constituie un 
motiv de întrerupere a termenelor.  

Dacă legea prevede expres, termenul procedural poate fi şi suspendat. În caz de întrerupere va 
începe să curgă un nou termen, fără a fi luat în considerare timpul scurs înainte de întrerupere. Dacă 
termenul s-a întrerupt, după încetarea temeiurilor împiedicării, curge un termen invariabil, indiferent 
de durata termenului întrerupt. În caz de suspendare, cursul termenului va continua de la punctul de 
la care s-a oprit, incluzîndu-se deci şi timpul scurs înaintea suspendării termenului. 

Dacă actul procedural n-a fost făcut în termenul stabilit, sancţiunea este decăderea din dreptul 
de a-l mai face, iar dacă actul procedural nu trebuia făcut în termenul stabilit sancţiunea este 
nulitatea. În prima situaţie, actul nu poate fi refăcut, iar în cea de-a doua situaţie, actul poate fi 
refăcut. Altfel spus, tardivitatea nu este, în principiu, remediabilă, pe cînd prematuritatea este, în 
principiu, remediabilă. 

De altfel, în literatura de specialitate1 s-a precizat că în esenţa sa termenul nu este decît o 
condiţie extrinsecă pentru validitatea anumitor acte de procedură, deci, tot „o formă de procedură”. 

 De menţionat că nu toate termenele prevăzute de legea procedurală sînt termene procedurale 
(de exemplu, termenul stabilit de instanţă, prin hotărîre, pentru a se face plata), pe de altă parte, legea 
civilă stabileşte uneori termenele procedurale (aşa de exemplu, servind termenele de prescripţie a 
dreptului la acţiune). 

Prin termen de prescripţie înţelegem intervalul de timp stabilit de lege în care trebuie exercitat 
dreptul la acţiune, sub sancţiunea stingerii acestui drept.2     

Cu alte cuvinte, prin intermediul acestei instituţii a termenului de prescripţie, legea 
hotărniceşte în timp posibilitatea titularului dreptului subiectiv civil de a-l promova sau apăra prin 

                                                 
1 Ciobanu V.M. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. Vol. I. - Bucureşti: Editura Naţional, 1996, 
p.458 
2 Poenaru E. Drept civil. Teoria generală. Persoanele. –Bucureşti: Ed. All Beck,  2002, p.270 
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acţiune civilă, stabilind un hotar de început pentru curgerea prescripţiei şi un hotar de sfîrşit al acestei 
curgeri, prin împlinirea termenului, producîndu-se efectul stingerii dreptului la acţiune. Termenul de 
prescripţie extinctivă este un termen esenţialmente legal, deoarece numai prin lege se poate stabili un 
asemenea termen. În consecinţă, prin act juridic, părţile nu pot nici să stabilească alte termene de 
prescripţie extinctivă, nici să modifice termenele de  prescripţie extinctivă dictate de lege, o clauză în 
acest sens ar fi lovită de nulitate absolută. 

Din cele arătate mai sus rezultă că stingerea dreptului la acţiune neexercitat în termenul stabilit 
de lege formează semnificaţia noţiunii de prescripţie extinctivă. Această instituţie a dreptului civil se 
întemeiază pe scurgerea unui interval de timp împreună cu inacţiunea sau abstinenţiunea titularului 
unui drept subiectiv care urma să fie ocrotit.1  

Raţiunea termenelor de prescripţie rezidă în chiar funcţiile mobilizatoare şi educative ale 
prescripţiei extinctive. Prin instituirea unor termene scurte s-a urmărit garantarea stabilităţii 
raporturilor sociale şi însăşi salvgardarea ordinii de drept.2 

Utilitatea termenelor procedurale poate fi reliefată sub două aspecte: 
a) ele ritmează timpul procesului civil, stimulează zelul părţilor, solicitîndu-le să-şi realizeze 

prerogativele sau facultăţile lor procesuale; combat deci, cu alte cuvinte, inerţia sau pasivitatea 
părţilor şi le pun la adăpost de sancţiunile prevăzute de lege; 

b) uneori termenele semnifică un gen de armistiţiu, lăsînd părţilor timpul necesar pentru a 
reflecta şi pentru a decide, constituind astfel un mijloc de protecţie a dreptului la apărare. 

Cît priveşte primul aspect, exemplificăm art. 362 CPC al RM care stabileşte că termenul de 
apel este de 30 zile de la data pronunţării dispozitivului hotărîrii, dacă legea nu prevede altfel. 

Referitor la cel de-al doilea aspect, exemplificăm art. 102 al. 4 CPC al RM ce stipulează că 
citaţia se înmînează părţii cu cel puţin 3 zile înainte de data judecării, iar în pricinile urgente acest 
termen poate fi mai scurt, la discreţia instanţei. 

După cum am menţionat deja, actele de procedură nu se pot face decît cu respectarea 
formalităţilor, a condiţiilor de formă pe care le prescrie legea sub sancţiunea nulităţii. Legiuitorul nu 
se mulţumeşte însă să arate numai cum trebuie să fie făcut actul, ci determină şi cînd trebuie să fie 
făcut, trebuind astfel să ajungem la concluzia că termenul este, deci, alături de formă, o condiţie 
extrinsecă de validitate a actelor de procedură. Mai mult, unii autori consideră termenul ca o „formă 
de procedură”, în sens larg. 

Astfel, H. Solus şi R. Perrot3 arată că la fel ca forma actelor, termenele deţin în procedura 
civilă un loc de prim rang, căci şi de observarea lor depinde bunul mers al procedurii. Termenele nu 
au însă întotdeauna acelaşi rol şi prin aceasta se relevă dubla lor utilitate. Cele mai multe dintre ele 
au ca scop să stimuleze zelul părţilor, obligîndu-le să exercite fără întîrziere prerogativele 
procedurale de care ele dispun. În alte împrejurări, termenul este fixat nu ca un mijloc tehnic de 
accelerare a mersului procesului, de înlăturare a incertitudinii, ci ca un fel de răgaz destinat să lase 
părţilor timp de reflecţie şi decizie. 

Conceptul de decădere are o largă utilizare în practica judiciară, exprimînd îndeosebi ideea de 
sancţiune determinată de neexercitarea dreptului înăuntrul unui anumit interval de timp. 

Noţiunea „decădere” exprimă ideea pierderii unui drept care nu a fost exercitat la timp sau 
pentru conservarea căruia nu s-au făcut, la timp, formalităţile prevăzute de lege. 

În al doilea rînd, noţiunea de decădere semnifică imposibilitatea juridică de a exercita acel 
drept peste termen. 

                                                 
1 Diaconu C. Drept procesual civil. Prescripţia extinctivă. –Bucureşti: Casa de editură Panteon, 2000, p.33 
2 Фаршатов И. А. Исковая давность. Законодательство: теория и практика. – Москва: Изд. 
Городец, 2004, c.34 
3 H. Solus, R. Perrot. Procédure civile. - Paris: Ed. Dalloz, 2001, p. 207 



开�

422 

În materie judiciară decăderea reprezintă un concept folosit spre a desemna pierderea unui 
drept procedural ca urmare a neexercitării sale înăuntrul termenului statornicit de lege. 

Aceste accepţiuni specifice procedurii civile învederează strînsa legătură, corelaţia între 
noţiunea de termen şi aceea de decădere, fiind logic ca, în cazul în care legea limitează în timp 
exerciţiul unui drept, consecinţa să fie imposibilitatea pentru titularul acelui drept de a-l exercita 
după expirarea termenului, căci în caz contrar, raţiunea existenţei termenului ar dispărea. 

Decăderea are neîndoielnic o finalitate sancţionatoare pentru neglijenţa manifestată de partea 
care nu şi-a exercitat în termenul fixat de lege dreptul procesual, dar în acelaşi timp, trebuie subliniat 
caracterul stimulativ al pericolului aplicării acestei sancţiuni care îndeamnă partea să-şi exercite 
dreptul cît mai rapid, în scopul înlăturării situaţiilor juridice incerte.  

Într-adevăr, decăderea exprimă ideea pierderii unui drept sau a unor facultăţi procesuale care n-
au fost exercitate în termenul prevăzut de lege. Prin mijlocirea ei legiuitorul urmăreşte şi realizează 
respectarea termenelor de procedură şi astfel, indirect, asigură rapiditatea în soluţionarea litigiilor 
civile, şi deci în restabilirea ordinii de drept încălcate, în respectarea legalităţii; şi implicit asigură 
certitudinea drepturilor subiective şi stabilitatea raporturilor civile. 

Raţiunea şi importanţa decăderii este determinată tocmai de necesitatea stabilirii unor termene 
imperative de natură a disciplina activitatea procesuală. Totuşi, trebuie menţionat că decăderea se 
răsfrînge în mod direct şi energic şi asupra drepturilor procedurale care nu au fost exercitate în 
termenul legal. De asemenea, decăderea afectează şi valabilitatea acelor acte de procedură ce s-ar 
îndeplini peste termenul imperativ prevăzut de lege. 

O atare subliniere este esenţială, fapt pentru care ea nu poate lipsi dintr-o definiţie a decăderii. 
Considerăm că într-o definiţie concisă decăderea constituie o sancţiune care determină stingerea unui 
drept procedural ce nu a fost exercitat în termenul prevăzut de lege.1  O atare definiţie evocă două 
dintre trăsăturile principale ale decăderii: stingerea unui drept procedural şi neexercitarea dreptului 
înăuntrul termenului imperativ fixat de lege. 

Funcţiile decăderii decurg din chiar scopul termenelor de procedură. Decăderea este destinată 
să garanteze celeritatea procedurii judiciare şi să contribuie la apărarea intereselor legitime ale 
părţilor. 

Asemenea deziderate rezidă practic din cele două funcţii importante ale decăderii, care se 
realizează prin simpla ei consacrare legală. A doua funcţie a decăderii vizează sancţionarea titularului 
dreptului pentru neexercitarea lui în termen. Sancţiunea decăderii produce efecte energice cu privire 
la dreptul neexercitat în termen. Din acest punct de vedere decăderea este mai riguroasă decît 
nulitatea. Ea împiedică pe cel decăzut din drept să mai facă acte procedurale după expirarea 
termenului, întrucît actul tardiv va fi lipsit de efectele sale, va fi nul. 

Explicîndu-se mecanismul decăderii, s-a arătat că, în cele din urmă, sancţiunea nerespectării 
termenului legal este nulitatea, decăderea nefiind decît starea de drept care precede şi provoacă 
nulitatea actelor tardive. 

Nulitatea actelor tardive este o consecinţă a decăderii, şi nu un efect imediat al încălcării 
textelor ce prevăd termene imperative, sancţiunea specifică şi imediată a acestor reguli procedurale 
fiind decăderea. 

Cu alte cuvinte, nulitatea actelor tardive, operează imediat prin intermediul decăderii.2  
Decăderea este o sancţiune proprie numai termenlor legale imperative sau „termenelor de 

rigoare”, sancţiunea nerespectării termenelor prohibitive fiind nulitatea, într-adevăr actul îndeplinit 
prematur, adică înaintea împlinirii termenului prohibitiv, este nul. Termenele legale imperative sînt 

                                                 
1Leş I. Tratat de drept procesual civil. - Bucureşti: Editura ALL Beck, 2001, p.297  
2 Florescu D. C. Sancţiunile procedurale civile. – Bucureşti: Ed. Paideia, 2005, p.233 
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prezumate a fi statornicite sub sancţiunea decăderii, iar excepţiile de la această regulă, ca orice 
excepţie, sînt de strictă interpretare şi aplicare.1  

Sancţiunea decăderii intervine în situaţiile cînd legea stabileşte un termen anumit pentru 
exercitarea unui drept sau pentru îndeplinirea unui act procedural şi partea lasă să expire acest termen 
fără a beneficia de el.  

Sancţiunea decăderii va interveni, de asemenea, în cazul în care legea stabileşte o ordine în 
efectuarea actelor de procedură, iar partea nu a respectat-o. În legătură cu acest al doilea caz, în 
literatura juridică s-a arătat că decăderea intervine şi atunci cînd legea stabileşte că exercitarea unui 
drept trebuie să se facă într-o anumită stare a procesului.2  

Am menţionat deja că sancţiunea decăderii este o sancţiune proprie şi specifică termenelor 
procedurale legale imperative. O întrebare care apare este aceea dacă decăderea este incidentă şi în 
cazul termenelor judecătoreşti. Deocamdată, doctrina nu ne oferă un răspuns unic la această 
întrebare. 

Astfel, prof. dr. D. C. Florescu susţine că sancţiunea decăderii nu poate interveni în cazul 
termenelor judecătoreşti, deoarece judecătorii nu pot stabili aprioric dacă termenele pe care le fixează 
vor fi sancţionate în caz de nerespectare cu decăderea, întrucît decăderea este o sancţiune energică, 
cu consecinţe deosebit de grave, or, din această cauză, ea trebuie aplicată cu stricteţe şi uniform şi 
aceasta nu se poate realiza decît în cazul în care legea este cea care stabileşte termenul.3 

Prof. dr. I. Leş însă consideră că ori de cîte ori instanţa stabileşte un termen pentru exercitarea 
unui drept procedural sancţiunea decăderii se impune. Ea reprezintă şi în asemenea împrejurări 
singura modalitate practică destinată a disciplina activitatea judiciară.4  

Nu putem fi de acord cu această opinie, aducând următorul exemplu: potrivit art. 168 al. 2 CPC 
al RM, instanţa poate acorda reclamantului un termen pentru lichidarea neajunsurilor din cererea de 
chemare în judecată. Dacă persoana îndeplineşte în termen toate cerinţele, cererea se consideră 
depusă la data prezentării iniţiale, în caz contrar urmînd să se restituie reclamantului. Sancţiunea 
decăderii nu se impune dintr-o asemenea situaţie dacă reclamantul nu-şi întregeşte sau modifică 
cererea introductivă de instanţă în termenul acordat în acest scop, deoarece el nu decade din dreptul 
de a sesiza ulterior instanţa cu aceeaşi cerere, evident înăuntrul termenului de prescripţie privind 
încălcarea dreptului subiectiv dedus judecăţii. În concluzie putem considera că suntem în prezenţa 
unei decăderi relative, fiind vorba despre decăderea din dreptul de a-i fi soluţionată cererea la acel 
moment, dar cu rezervarea dreptului depunerii ei ulterioare.  

De menţionat că intră sub incidenţa decăderii numai drepturile procedurale, nu şi dreptul 
material dedus în justiţie. Indiferent care este obiectul litigiului decăderea stinge un drept procedural 
determinat, cum ar fi: dreptul de a propune probe, a formula obiecţii, a exercita o cale de atac. 
Desigur, pierderea unor facultăţi procesuale poate influenţa asupra posibilităţilor de valorificare pe 
calea protecţiei judiciare a dreptului subiectiv. 

Decăderea este, prin urmare, o sancţiune extrem de riguroasă, în primul rînd, prin 
automatismul ei, căci, atunci cînd este invocată, judecătorul nu este obligat să constate existenţa altor 
condiţii, în afară de cea a împlinirii termenului; iar în al doilea rînd, prin efectele ei. 

O ultimă precizare se impune: ca şi în cazul nulităţii actelor de procedură, decăderea nu poate 
fi decît judiciară, adică constatată şi materializată într-o hotărîre a instanţei. 

                                                 
1 Ungureanu O. Nulităţile procedurale civile. –Bucureşti: Ed. All Beck, 1998, p.31 
2 Boroi G. Drept procesual civil. Note de curs. Vol. II. - Bucureşti, 1993, p.168 
3 Florescu D. C., op. cit.,  p.234 
4 Leş I., op. cit. , p.301 
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În concluzie, legiuitorul nu stabileşte o decădere fără ca o raţiune sificientă să o determine, şi 
în consecinţă urmează că ceea ce este prescris de lege nu trebuie privit ca reprezentînd doar o simplă 
ameninţare. 
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Summary: Hackneyed expressions bear a historical valency associated with a number of 

literary references. A distinct challenge gets focused on the detection of corresponding equivalents 
from other languages, international clichés embody a vast content and the untaggling formula would 
involve an analogue look related to these. On the account of the impressive oral dissemination 
amongst speakers taking into account the historical process of language refining, the  idioms have 
unwillingly become meaningful and precise. When we use expressions common to our native 
language the speaker does not focus on their complexity and eccentricity. The nature of idiomatic 
uniqueness is linked to people under their specific occupational interrelation, therefore, the 
individuality of idioms, clichés, are directly impacted by the language the speaker is engaged into. 
The duty we have to aknowledge is to use the precious gift of idiomaticity with great care and 
attention.  
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 „Dacă vrem să înţelegem lumea de astăzi trebuie să cunoaştem lumea antică ale căror valori 
autentice sunt şi constante ale spiritualităţii umane” 

Horia C. Matei1 
 

Orice limbă, la orice etapă de evoluţie, dăinuieşte un bogat arsenal de frazeologisme, expresii 
idiomatice, clişee internaţionale specifice unui grai care, anevoios vor fi traduse cuvînt cu cuvînt. 

Marea majoritate a locuţiunilor şi clişeelor au prins viaţă din bogata imaginaţie a popoarelor 
care fără îndoială au căutat să se exprime cât mai colorat şi mai sugestiv. Multe din ele oglindesc 
realităţi istorice impresionante, generate de secole fiind o dovadă a diverselor ocupaţii, profesiuni 
îndeplinite atât de femei, cât şi de bărbaţi, altele însă, reprezintă mărturii ale unor datini demult ieşite 
din uz, legate de viaţa cotidiană, de realitatea şi stările sociale. 

O categorie spectaculos de ingenioasă este reprezentată prin îmbinările stabile de cuvinte cu 
conţinut mitologic. Prin caracterul complex al acestora se poate observa valoarea indigenă a unora. 
Imaginea unor clişee, îmbinări stabile de cuvinte poate fi considerată indigenă pentru că conţine în 
structura lor nume proprii, de obicei de persoane având la bază întîmplări reale sau legende, de pildă: 
cuiul lui Pepelea, cutia Pandorei, sabia lui Damocles, otrăvurile lui Mitridate, de la Ana la Caifa, 
arca lui Noe, firul Ariadnei, patul lui Procust, muncă de Sisif,  lampa lui Diogene, săgeata lui 
Cupidon, chinurile lui Tantal,  măgarul lui Buridan, pânza Penelopei etc. 

Unităţile frazeologice de uz internaţional dezvăluie semnificaţii interesante cu poveşti şi istorii 
nebănuite extrase din mitologie sau literaturi din diverse domenii, clişeele internaţionale sunt grupuri 
de cuvinte care circulă dintr-un grai în altul cu aceeaşi formă şi semnificaţie, aşa zisele formule 
convenţionale de exemplu: fata morgana (miraj), mărul discordiei (obiect sau motiv de dispută), 
nodul gordian (problemă care nu poate fi soluţionată) etc. 

Clişeele internaţionale circulă în diverse culturi având la bază mituri biblice, legende antice, 
întâmplări reale din istorie cu o mare rezonanţă în epocă, cele mai multe rămân să fie preluate din 
limba franceză. Într-un anume sens este esenţial să cunoaştem faptele la care se face aluzie în 
vederea clişeului internaţional pentru a înţelege sensul. 

Clişeu după DEX înseamnă formulă stilistică, expresie, viziune estetică uzată în urma unei 
frecvente întrebuinţări din punct de vedere figurat2. Conform dicţionarului Collins English 
Dictionary acest termen sugerează o idee or frază folosită atât de mult încât nu mai reprezintă interes 
şi nici eficacitate. Noţiunea de stereotip, însă, este definită drept fix, neschimbat, o formulă 
stereotipă - banală, comună, standardă, șablonată; exprimare stereotipă - banalizată, stereotipă. 
Collins English Dictionary defineşte termenul de stereotip în felul următor: imagine stabilă 
generalizată, set de catacteristici pe care mulţi le percep drept reprezentare a unui tip de persoană sau 
lucru3. Semmnificativ este faptul că gradul de înrudire al acestora este pe bună dreptate impresionant, 
acest lucru devine cert de vreme ce abordăm prin analiză seria sinonimică a problemei în cauză, 
aşadar, sinonimele termenului stereotip sunt formulă, clişeu. 

Problematica îmbinărilor stabile de cuvinte de uz internaţional şi nu numai, este abordată de 
către mai mulţi autori, cercetătorul basarabean Colţun G., lingvistul român Berg I., lexicograful 
britanic Partridge E., cercetătoarea Galia Maria Gruder, lingvistul maghiar Makkai A., lingvistul 
român Groza L.,  unul dintre cei mai mari lingvişti români Profesorul Dumistrăcel S., conf. univ. dr. 
Munteanu C. Universitatea „Danibius” din Galaţi, scriitorul American Terban M., lingvistul rus 
Budagov R., lingvistul Hristea T., Cioculescu Ş. etc. 

                                                 
1 Horia C. Matei. O istorie a lumii antice. 
2 Dexonline. https://dexonline.ro/definitie/cli%C8%99eu  (accesat la 22.04.2018) 
3 Collins Dictionary. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/stereotype (accesat la 
21.04.2018) 
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Pornind de la afirmaţia orice idiom este un clişeu, dar nu toate clişeele sunt idiomuri, ţinînd 
seama de dicţionarul lexicografului britanic Partridge E. A Dictionary of Clichés vom discerne nişte 
criterii precedate de explicaţii argumentate astfel, termenul clichés exteriorizează participiul trecut 
substantivizat al cuvîntului clicher, o alternativă a vocabulei cliquer, „to click”, prin urmare, a 
clichés (un clişeu) este o expresie stereotipă. În viziunea lui Partridge, expresiile stereotipe după cum 
se observă, sunt puse în practică prin expresiile idiomatice care la rîndul lor au devenit clişee; fraze 
cu caracter banalizat, monoton cât şi citate arhicunoscute1. 

Potrivit dicţionarului Merriam Webster Dictionary, unităţile expresive clişeu şi stereotip se 
află într-o interrelaţionare echilibrată. Ambele provin din franceză. Înţelesul autentic al acestora, 
după cum am menţionat anterior, este în esenţă sinonimic. Mai mult decât atât, din franceză cuvîntul 
clişeu este echivalentul cuvîntului stereotip. Expresia stereotipică, cunoscută prin termenul de clişeu, 
astăzi, este întîlnită în redundanţă cu referire la elementele figurate arhicunoscute, de vreme ce 
termenul stereotip,  este întîlnit cel mai frecvent cu referire la convingeri, opinii nejustificate, 
incorecte, nedrepte, ale subiecţilor emiţători şi receptori depre oameni cu trăsături distinctive.  

O soluţie inteligentă în vederea risipirii barierelor de comprehensiune pentru studenţi ar 
reprezenta seturile sinonimice centrate pe cuvîntul cheie criptat de pildă dicţionarul de uz general al 
limbii române oferă următoarele echivalente şi îndrumări pentru cuvîntul clişeu2. 

 
Figura I. Abordări sinonimice comune (după Bernart E.)1 

                                                 
1 Makkai Adam. Idiom Structure in English. Paris: Walter de Gruyter, 1972. 380p. 
2 Dexonline. https://dexonline.ro/definitie/limbaj (accesat la 22.04.2018) 
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Specialiştii din domeniul medicinei apelează des la asemenea mijloace de exprimare atât prin 
intermdiul expresiilor idiomatice cât şi expresiilor stereotipe doar dintr-un simplu motiv - de a nu fi 
demascaţi de pacienţii lor. Această practică se întîlneşte zilnic, dobândind chiar caracteristicile unei 
calităţi, astfel nici medicina nu face excepţie de la această regulă.  
Orice cuvînt pentru medici, pacienţi, poartă o semnificaţie, desemnînd: 

• un sentiment: a atîrna ca sabia lui Damocles-care se referă la un pericol la orizont, 
frică, teamă;  firul Ariadnei-ieşirea dintr-o situaţie complicată; muncă de Sisif-istovire, lipsă de 
speranţă, efort titanic, strădanie nesfîrşită;  

• o persoană: ochi de Argus-persoană excepţional de atentă căreia nu-i scapă nimic din 
vedere, simbolul vigilenţei; voce de Stentor-persoană, personaj înzestrat cu voce foarte puternică; 

• stare a unui bolnav: măgarul lui Buridan-caracterizează situaţia unei persoane având 
două şanse egale în acelaş timp, nu se hotărăşte pentru nici una şi le pierde pe amândouă; 

de la Ana la Caifa-amânare ca formă de refuz, periculoasă în contextul în care se pune în 
discuţie opunerea nejustificată a subiectului spitalizat la administrarea medicamentelor prescrise de 
medic; în al şaptelea cer / a se simţi în al nouălea cer / în sânul lui Avram-clişee cu sens pozitiv, cu 
referire la bolnavii care se însănătoşesc spre mirarea tuturor trăind clipe de fericire şi bucurie2;  
pasărea Phoenix-simbolul regenerării, renaşterii; 

• intervenţie chirurgicală: a gusta din otrăvurile lui Mitridate-pentru pacienţii care au 
trecut prin greutăţile şi încercările vieţii, devenind într-un final imuni la necazuri, maladii etc., de 
altfel „ce nu te omoară, te face mai puternic”3. 

Tabloul circumstanţelor în care sunt puşi atât medicii cât şi pacienţii depind în mare măsură de 
factorul verbal-comunicativ aflat în interrelaţie, croite după diferite tipare. În acest context, analizând 
latura mai tristă, deprimantă centrată pe personalul medical incompetent în raport cu analiza nevoilor 
şi aşteptările pacienţilor, îmi voi rezerva ocazia de a pune accent pe expresiile stereotipe ce descriu 
înlănţuirea situaţiilor emoţionale cu încărcătură negativă din aspectul complexităţii sale: a se spăla 
pe mîini ca Pilat din Pont-a evita o răspundere importantă; nodul gordian-circumstanţele în care se 
pomeneşte un medic novice, învăţăcel, soluţia simplă la o problemă, temă, intervenţie invazivă sau 
mai puţin, fiind nerezolvabilă; turnul Babel-eşec cauzat de învrăjbire, conflict, neînţelegeri dintre 
personalul medical care, poate fără îndoială aduce doar rezultate dezastruoase4. 

Aşadar, în această ipostază, formulele internaţionale se folosesc pentru a ascunde o realitate 
incomodă, pentru a induce acceptarea unei idei de altfel inacceptabilă dar şi exercitarea sensului de 
putere asupra altora. În comunicarea cotidiană se evidenţiază tendinţa de a folosi procedee care ar 
permite mascarea unui adevăr dureros, efecte neplăcute, aspecte negative ale realităţii. Clişeul în 
cazul dat este considerat drept un mijloc de comunicare şi nu este decât o unitate ce prezintă mai 
puţin o realitate dură. Constatăm adesea că o mare parte din termenii medicali ne transmit realităţi ce 
produc teamă, disperare, nelinişte, frică, frustrare, şi nu în ultimul rînd o stare psiho-somatică 
tensionată în special pentru persoanele bolnave atunci cînd se pune în discuţie astfel de termeni ca 
carcinom, ciroză, insuficienţă (renală, cardiacă, respiratorie etc.), tumoare etc., dar dimpotrivă, răul 
ca şi maladia, trebuie privit în faţă şi acceptat pentru a căpăta imunitate. Limbajul medical poate fi 
cunoscut doar de un număr limitat de persoane, menit să aducă desirabil, ar fi doar satisfacţie atât 

                                                                                                                                                             
1 Neacşu Ion. Metode şi tehnici de învăţare eficientă. Fundamente şi practici de succes. 
Bucureşti: POLIROM, 2015, p.63. 
2 Vangheli S. Carte de Citire şi Gîndire. Cartea III. Chişinău: ed. Guguţă, 2006. 192p. 
3 Galia Maria Gruder. Cartea aurului, de la mit la istorie. Bucureşti: editura Humanitas, 2005. 
200p. 
4 Revista Orizont. Nr 9. 2003, p. 11. http://www.ciordas.ro/revista/9/11.pdf  (accesat la 
05.08.2017)    
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medicului cât şi pacientului. Cuvîntul unui medic modern trebuie să fie magic. Astfel, subiectul 
dialogului medical este viaţa şi sănătatea, dar din păcate mai des boala sau starea pacientului 
prezentată într-o formă mai uşoară.  

Concluzii 
Expresiile ce fac trimitere la mitologie în orice limbă arată esenţa, înţelepciunea antică, care 

fac parte dintr-o moştenire de valoare înrădăcinată adânc în cultura unui popor anume. Ele contribuie 
la dezvoltarea forţei semantice şi bineînţeles farmecului unei limbii. Expesiile idiomatice, clişeele 
internaţionale pot reprezenta sintagme, expresii fixe cu sens figurat în mare parte deduse din uzul 
limbii înzestrate cu conţinut profund. 
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Summary: This paper is devoted to the analysis of the national and international scientific 
materials of the offenses under art.252 "Intentional insolvency" and art.253 "Fictitious insolvency" 
of the Penal Code. Doctrinal opinions is important for further development of scientific concepts.  
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Potrivit datelor statistice, la data de 01.09.2017, Registrul de stat conține informații despre 
170 500 persoane juridice și întreprinzători individuali, dintre care: 97 190 societăți cu răspundere 
limitată, 58 313 întreprinzători individuali, 4 530 societăți pe acțiuni, 3 829 cooperative, 1 580 
întreprinderi de stat și municipal, 1 978 organizații necomerciale, 3 080 altele.1  

                                                 
1http://cis.gov.md/statistica#e  
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Pe lîngă constituirea persoanei juridice, care are loc în momentul înregistrării acesteia, radierea 
ei din registru de stat reprezintă momentul de încetare.  

Instituţia insolvabilităţii este un atribut indispensabil economiei libere, aceasta fiind calificată 
ca sanitar al economiei, ori scopul major al ei este de a înlătura din circuitul economic actorii 
(întreprinzătorii) ineficienţi, iar pe cei care întîlnesc dificultăţi temporare îi ajută să-şi revigoreze 
activitatea. 

Pe parcursul a 26 de ani de independenţă Republica Moldova are deja a 4 legi în domeniu: 
Legea nr.851/1992 cu privire la faliment2, Legea nr.786/1996 cu privire la faliment3, Legea 
insolvabilităţii nr.632/20014 şi Legea insolvabilităţii nr.149/20125.   Pînă la proclamarea 
independenței Republici Moldova și intrarea în vigoare a noului Cod penal din 18.04.20026, în Codul 
penal din 24.03.19617 era prevăzut art. 155/4 „Falimentul intenţionat şi fictiv”.  

Din 12.06.2003 este în vigoare noul Cod penal, care incriminează la art. 252 și 253 
infracțiunile de „Insolvabilitate fictivă” și respectiv, „Insolvabilitate intenționată”.  În cele ce 
urmează vom încerca să exemplificăm cîteva din izvoarele doctrinare dedicate temei analizate atît la 
nivel național, cît și internațional. 

Un prim izvor la care ne vom referi este monografia scrisă de V. Stati, intitulată „Răspunderea 
penală pentru infracțiunile legate de insolvabilitate”8. 

Lucrarea conține analiza istorică și comparativă a conceptelor științifice și legislative ale mai 
multor state în sfera reglementării relațiilor legate de dimensiunile penale ale insolvabilității. 
Totodată, autorul face o analiză detaliată a legislației penale a Republicii Moldova ce reglementează 
răspunderea pentru infracțiunile de insolvabilitate.  

Publicația conține anumite clasificări absolut necesare pentru a rîndui unele întocmiri juridico-
penale astăzi neconsecvente. Autorul a valorificat concepții teoretice ale unui șir de savanți de peste 
hotare, concepte care prezintă interes atît pentru știința națională a dreptului penal, cît și pentru 
legislativul Republici Moldova.  

Pentru perceperea completă a aplicabilității prevederilor art. 252 și 253 din Codul penal al 
Republicii Moldova (în continuare CP RM), autorul explică procedura de intentare a procesului de 
insolvabilitate, menționînd că insolvabilitatea este condiţia ce determină deschiderea procesului de 
insolvabilitate.9 

În alt context, prezentăm lucrarea științifică elaborată de S.Brînză și V.Stati, intitulată „Tratat 
de drept penal. Partea Specială. Volumul II”10. 

Este o lucrare cu o înaltă ţinută ştiinţifică, cu o abordare a temei prin prisma cercetării 
elementelor componenței infracțiunilor legate de insolvabilitate, autorii explicînd noțiunile-cheie 
„insolvabilitate”, „proces de restructurare”, „prevederea insolvabilității”, „debitor”, „prevederea 
insolvabilității”, etc. 

                                                 
2Legea nr. 851 din  03.01.1992 cu privire la faliment. Publicată la 01.09.1992 în Monitorul Oficial nr. 008     
Abrogată prin LP786-XIII din 26.03.06, MO58/05.09.96; 
3 Legea nr. 786 din  26.03.1996 cu privire la faliment. Publicată la 10.02.2000 în Monitorul Oficial Nr. 14-16 
Abrogată prin LP632-XV din 14.11.01, MO139/15.11.01 art.1082; 
4 Legea nr. 632 din 14.11.2001 insolvabilității. Publicată la 15.11.2001 în Monitorul Oficial nr. 139-140     art nr : 
1082. Abrogată din 13.03.13 prin LP149 din 29.06.12, MO193-197/14.09.12 art.663; cu excepţia art.73 alin.(1)-(4); 
5 Legea nr. 149 din 29.06.2012. Publicată la 14.09.2012 în Monitorul Oficial nr. 193-197 art nr : 663 Data intrarii in 
vigoare : 13.03.2013; 
6;Codul penal al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 18.04.2002. În: Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129; 
7 Codul penal adoptat la 24.03.1961, în vigoare de la 24.04.1961. În: Veştile, 1961, nr.010 (art.41), abrogat la 
12.06.2003 prin Legea nr.1160-XV din 21.06.2002; 
8 V. Stati „Răspunderea penală pentru infracțiunile legate de insolvabilitate” Monografie, Chișinău, 2003; 
9 V. Stati „Răspunderea penală pentru infracțiunile legate de insolvabilitate” Monografie, Chișinău, 2003; 
10 Brînza S., Stati V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol.II. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015; 
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Printre altele, se atrage o atenței deosebită: obiectului juridic special prin examinarea esenței 
„relațiilor sociale cu privire la corectitudinea onorării de către debitor a obligațiilor în fața 
creditorilor” în complexitatea conținutului său; distingerea modurilor de abordare a problemei 
privind criterial de insolvabilitate; caracterizarea pe larg a subiectului săvîrșirii infracțiunii; stabilirea 
momentelor specifice ale laturii subiective; determinarea soluției de încadrare în cazul săvîrșirii 
infracțiunii prin concurs ideal/real cu alte fapte, etc. 

Mai tîrziu, adoptarea Legii insolvabilității, nr. 149/20121, a servit drept premisă pentru apariția 
articolului științific „Infracțiuni legate de insolvabilitate: implicațiile adoptării Legii insolvabilității, 
nr. 149/2012”2 scris de V. Stati.  

În acest articol se analizează din punct de vedere juridico-penal infracțiunile prevăzute de art. 
252 și art. 253 prin prisma adoptării unei noi legi-cadru care reglementează raporturile juridice de 
insolvabilitate, autorul interpretînd noțiunile și termenii ce apar în normele examinate, cu scopul 
aplicării reușite a acestora în practica judiciară precum și dezvoltarea ulterioară a conceptelor 
științifice. 

În acest scop au fost supuse investigației obiectul juridic special, obiectul material, victima, 
conținutul faptei, urmările prejudiciabile și legătura cauzală, ambianța infracțiunii, momentul de 
consumare al infracțiunii, forma și tipul vinovăției, motivul și scopul infracțiunii, condiții generale și 
speciale ale subiectului infracțiunii, circumstanțe agravante.  

În alt context, prezentăm articolul științific al cărui autor este S. Brînză și poartă denumirea 
„Актуальные проблемы законодательства о несостоятельности”3. 

În această lucrare este supusă analizei răspunderea penală pentru infracțiunea prevăzută la art. 
253 CP RM, care a permis a releva problemele apărute în cazul reglementării răspunderii penale 
pentru insolvabilitatea fictivă, legate în mod indubitabil de dispoziția de blanchetă a acestei norme, 
precum și semnele componenței de infracțiune. 

Printre altele, autorul menționează că dispoziția art. 253 CP RM semnalează unele similitudini 
cu art. 197 Cod penal al Federației Ruse (în continuare CP FR), însă acesta din urmă prezintă mai 
multe avantaje, putînd servi drept exemplu pentru omologul său moldav, care lasă prea mult spațiu 
de interpretare. 

Svetlana Prodan în articolul științific „Răspunderea penală pentru infracțiunile legate de 
insolvabilitate reglementate de legislația penală a altor țări”4, dezvăluie cercetarea conținutului legii 
legii penale străine ce reglementează răspunderea penală pentru infracțiunile de insolvabilitate, în 
contextul studierii experienței altor țări în elaborarea modificărilor la Codul penal al Republicii 
Moldova.   

Concomitent, în prezenta lucrare se analizează legislațiile Germaniei, Spaniei, Franței, 
României, SUA, Federației Ruse. 

În alt context, prezentăm articolul scris de A. Lebedinschi intitulat „Semne care 
particularizează latura obiectivă a infracțiunii de insolvabilitate”5.   

                                                 
1 Legea nr. 149 din  29.06.2012…; 
2 V. Stati „Infracțiuni legate de insolvabilitate: implicațiile adoptării Legii insolvabilității, nr. 149/2012” Revista 
Studia Universitatis Moldaviae, 2013, nr. 3 (63); 
3 S. Brînză. „Актуалиные проблемы законодательства о несостоятельности: по матерялам П. Ежегод. Всерос. 
Науч.-практ. конф. „Правои бизнес: правовое обеспичение благоприят. Предпринимательского климата в 
Рос. Федераций”, 7 июня 2013 г./Москва 2013, с. 21-28; 
4 S. Prodan. „Răspunderea penală pentru infracțiunile legate de insolvabilitate reglementate de legislația penală a 
altor țări”. Revista Națională de Drept nr. 11, 2015, p. 50-54; 
5 A. Lebedinschi. „Semne care particularizează latura obiectivă a infracțiunii de insolvabilitate fictivă”, Revista 
„Legea și viața”, octombrie 2017, p. 38-43; 
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În această lucrare se descriu elementele laturii obiective, analizînd modalitățile de comitere a 
infracțiunii, în special procedura depunerii cererii introductive de către debitor în instanța de 
judecată, răspunderea contravențională și intentarea propriu-zisă a procedurii de insolvabilitate.  

Un aspect care merită atenție este și ideea susținută de autor prin care menționează că există 
necesitatea de a fixa în legea penală o componență de infracțiune cu caracter formal și anume lăsată, 
în aspect consumativ, la etapa comiterii elementului material al infracțiunii: depunerea de către 
debitor a cererii introductive în baza unui temei fals de intentare a procesului de insolvabilitate, cu 
condiția admiterii acestuia.  

Autorul susține ideea de a institui necesitatea determinării daunelor cauzate creditorilor doar ca 
efect al epuizării infracțiunii, dar nu al consumării acesteia, propunînd modificarea titlului 
infracțiunii de „Insolvabilitate fictivă” în „Pseudobancrută”.  

Nu în ultimul rînd, ținem să apreciem lucrarea scrisă de S. Brînză și V. Stati intitulată 
„Observații critice pe marginea proiectului de lege nr. 145/2017”.1  

În prezenta lucrare se analizează Proiectul de Lege al Republicii Moldova nr. 145/2015 și, 
printre altele, noile amendamente propuse ale art. 253 CP RM, amendamente care-și justifică 
necesitatea prin evitarea încălcării legalității în procesul de aplicare a acestui articol. 

Cu toate acestea, autorii apreciază critic noile amendamente, sugerînd modificarea dispoziției 
de la alin. (1) art. 253 CP RM, după cum urmează: „Depunerea cererii de intentare a procesului de 
insolvabilitate false în situația în care debitorul are posibilitatea de a satisface integral creanţele 
creditorilor, dacă prin aceasta creditorilor le-au fost cauzate daune în proporţii mari”. Cît privește 
denumirea, dispoziția de la alin. (2) art. 253 CP RM și sancțiunea articolului în cauză, acestea trebuie 
să rămînă nemodificate.  

În plan internațional, printre oamenii de știință care au cercetat problema răspunderii penale 
pentru infracțiunile de insolvabilitate îi putem menționa: A. Boroi, C. Diaconu, Gh. I. Ioniță, M.A. 
Hotca, C. Danileț (România); A.S. Babaeva, T.G. Cebonian, N.A. Kudrakov, D.A. Turov, S.V. 
Berdinschih (Federația Rusă); Pierre Aguda, Joan Dray, L. Francois-Xavier (Franța); V. Hiliuta 
(Belorusia); G.S. Boldar (Ucraina), etc.  

Astfel, ținem să apreciem lucrarea lui A. Boroi „Aspecte de drept comparat privind bancruta 
frauduloasă în dreptul penal german”2, în care se descriu infracțiunile de bancrută frauduloasă și 
faliment cu consecințe deosebit de grave. La fel se analizează și infracțiunile de încălcare a obligației 
de a ține contabilitatea, infracțiunea de favorizare a unui creditor sau debitor, autorul reiterînd că 
toate modalitățile normative ale infracțiunii de bancrută trebuie să îndeplinească cerința esențială de 
a fi săvîrșite în contextul contracarării mai multor datorii sau imposibilității de plată iminentă sau 
instalată.   

Merită atenție și lucrarea „Conceptul infracțiunii de bancrută. Actualitatea și tendințele 
legislative”3, autorul căreia este Carmen Diaconu.  

Autorul analizează riguros subiectul dedus, punctînd elementele care prefigurează conținutul 
constitutiv al imperfecțiunii de bancrută frauduloasă, regimul juridic sancționator, cît și factorii care 
potențiază săvîrșirea altor fapte penale. 

În lucrare se pledează nu numai în menţinerea dar şi adaptarea reglementărilor la necesităţile 
actualului context socio-economic, în materie de bancrută. Reiterează că, crearea unui cadru 
normativ în vederea minimizării riscurilor pe care le presupune orice activitate comercială fiind pliat 
pe specificul acesteia impune, în mod necesar, şi incriminarea infracţiunilor analizate. 

                                                 
1 S. Brînză, V. Stati. Observații critice pe marginea proiectului de lege nr. 145/2017. Актуальные научные 
исследования в современном мире. Сборник научных трудов. Выпуск 7(27). Часть 2, с. 116-125; 
2 http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/viewFile/1023/942 ; 
3 C. Diaconu. „Conceptul infracţiunii de bancrută. Actualităţi şi tendinţe legislative”– Simpozion ştiinţific, 
Facultatea de Horticultură a U.S.A.M.V. Iaşi, 2004 , Vol. I (47) Seria Horticultură, ISSN 1454- 7376; 
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De asemenea și I.- Gh. Iulian în articolul „Bankruptcy offences in the context of the economic 
crisis and legislative changes 1 delimitează noțiunile de insolvabilitate și insolvență, venind cu 
propuneri de modificări legislative.  

Conceptul de bancrută este analizat și din punct de vedere etimologic, menționînd că acesta 
provine de la termenii „bancarotta” (din italiană), „banqueroute” (din franceză), „bankrott” (din 
germană). 

Relevante sunt și decizii Înaltei Curți de Casație și Justiție a României 2expuse în lucrare, 
analizate din punct de vedere al corectitudinii aplicării normelor juridico-penale. A. S. Babaeva în 
„Уголовно-правовой и криминологический анализ незаконного банкротства. (по материалам 
Республики Дагестан)”3, supune analizei juridico-penale și criminologice falimentul, propunînd 
metode de combatere a insolvabilității ilegale. 

Interesează și opinia potrivit căreia, insolvabilitatea și falimentul sunt concepte diferite între 
care nu poate fi pus semnul egalității, iar termenul juridico-penal „faliment” se înglobează în 
termenul juridico-civil „insolvabilitate”. 

O altă lucrare care merită atenție este cea O. V. Boev, intitulată „Уголовная ответвенность 
за преднамеренное и фиктивное банкроство организаций”4  

Este supusă unei analize complexe insolvabilitatea fictivă și cea intenționată a organizațiilor 
financiare, a fenomenului juridic și social și propunerea perfecționării cadrului legal. 

Autorul reiterează că infracționalitatea în domeniului falimentului intenționat identifică 
legături puternice cu criminalitatea organizată, recidiva. Analiza acestor interdependențe și urmările 
sociale a infracțiunilor bancare permit examinarea falimentului intenționat și fictiv a organizațiilor 
financiare ca una dintre cei mai determinanți factori ai criminalității în general, și a infracționalității 
economice în special. 

A. S. Babaeva în lucrarea „Сложности квалификации фиктивного банкротства”5, 
cercetează multe dificultăți în calificarea insolvabilității fictive și propuneri de perfecționare a 
cadrului penal, unde s-au evidențiat unele carențe ale aplicării normei și legislației ruse.  

Autorul își expune părerea conform căreia, dispoziția art. 197 Cod penal al Federației Ruse 
necesită perfecționare atît terminologică cît și a dispoziției acesteia, dar sensul insolvabilității fictive 
ca infracțiune va rămîne neschimbat și din acest considerent urmează a fi pusă întrebarea nu a 
decriminalizării acestei infracțiuni, dar în elaborarea și perfecționarea metodelor în lupta cu aceste 
fapte ilegale. 

Relevantă este și lucrarea lui S. V. Berdinschih, intitulată „Проблемы квалификации 
«Криминальных банкротств» (ст.ст.195-197 УК РФ) и отграничение их от смежных 
составов преступлений”6  

Acest articol este dedicate analizei problemelor calificării infracțiunii legate de insolvabilitate, 
printre altele, autorul menționînd că, în cazul săvîrșirii infracțiunilor de faliment este posibilă 
sustragerea în forma însușirii. Așadar, de exemplu, persoana, care nu este titularul dreptului de 

                                                 
1 Gh.-I. Ioniță. „Bankruptcy offences in the context of the economic crisis and legislative changes” Romanian 
Economic and Business Review – Vol. 6, No. 4 59; 
2 High Court of Cassation and Justice, 2006, Decision no. 1501 of March 8, http://iccj.scj.ro/cautare.php?id=31114; 
High Court of Cassation and Justice, 2010, Decision no. 3854 of November http://iccj.scj.ro/cautare.php?id=59741; 
3 A.C. Бабаева „Уголовно-правовой и криминологический анализ незаконного банкротства (по материалам 
Республики Дагестан)”. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата юридических 
наук”. Махачкала, 2006; 
4 О. В. Боев „Уголовная ответвенность за преднамеренное и фиктивное банкроство организаций” 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2011; 
5 A.C. Бабаева „Сложности квалификации фиктивного банкротства” Бизнес в законе 1’ 2009, c. 272-274 
6 С. В. Бердинских. „Проблемы квалификации «Криминальных банкротств» (ст.ст.195-197 УК РФ) и 
отграничение их от смежных составов преступлений”. Бизнес в законе 2’ 2011, c. 272-274 
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proprietate, dar în atribuțiile căruia intră administrarea proprietății, săvîrșește fapte ilegale, în 
rezultatul cărora întreprinderea ajunge la faliment (delapidează averea dată în admninistrare).  

G.S. Boldari în lucrarea „ПОКАРАННЯ ЗА ЗЛОЧИНИ СФЕРІ БАНКРУТСТВА”1 
stabilește care sunt mărimile și tipurile de pedepse pentru infracțiunile din domeniul insolvabilității, 
în același timp, propunînd modificări art. 218 - 221 Cod penal al Ucrainei, care reglementează 
răspunderea penală pentru infracțiunile legate de insolvabilitate. 

 
Generalizînd cele expuse, putem concluziona că infracțiunile legate de insolvabilitate au atras 

atenția doctrinarilor din țară, însă această temă a stîrnit un interes deosebit în literatura de 
specialitate de peste hotare, ceea ce a contribuit esențial la ridicarea patrimoniului doctrinar în 
vederea cercetării infracțiunilor vizate.   

Cele mai controversate discuții teoretice prutate pe marginea faptelor examinate vizează: 
conotația juridică a infracțiunilor legate de insolvabilitate, titulatura aticolelor, delimitarea dintre 
infracțiunile analizate de alte fapte conexe, problematica aplicării practice, necesitatea intervenirii 
cu modificări de lege ferenda, etc. 
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