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PACTA SUN SERVANDA BONNA FIDEA – 
PRINCIPIU CONSTITUȚIONAL ÎNăREPUBLICA MOLDOVA 

Nicolae OSMOCHESCU 

Acest principiu este consfințită înă art.8ă Нină Constituția statului nostru 
„RОspОМtarОaă НrОptuluiă intОrna ională şiă aă tratatОloră intОrna ionalО”. Republica 
MolНoЯaăsОăoblig ăs ărОspОМtОăCartaăOrganiza iОiăNa iunilorăUnitОăşiătratatОlОălaă
МarОă ОstОă partО,ă s -şiă bazОzОă rОla iilОă Мuă altОă statОă pОă prinМipiilОă şiă normОlОă
unanimărОМunosМutОăalОăНrОptuluiăintОrna ional.ă 

Ast ziăМânНăRОpubliМaăMolНoЯaăaăsОmnat și ratificat Acordul de asociere cu 
UE, dar șiăînăМontОxtulărОlațiilor ruso-uМrainОnО,ăМânНăFОНОrațiaăRus ăignor ăși 
înМalМ ă МiniМă prinМipiilОă și normele unanim recunoscute ale dreptului 
internațională publiМ,ă ОstОă ПoartОă important ă intОrprОtarОaă МorОМt ă aă aМОstuiă
principiu. Prină art.8ă în Constitu iОă ОstОă inМorporată unulă Нină prinМipiilОă
ПunНamОntalОă alОă НrОptuluiă intОrna ională МunosМută şiă Мaă prinМipiulă Pacta sunt 
servanda. DОМlara iaă ONU Нină 24ă oМtombriОă 1970ă prОЯОНО:ă obliga iaă НОă aă
înНОpliniăМuăbun -creНin ăobliga iilОăasumatОăМonПormăCartОiăONU;ăobliga iilОă
МОă НОМurgă Нină prinМipiilОă şiă rОgulilОă gОnОrală rОМunosМutОă alОă НrОptuluiă
intОrna ională şiă МОlОă asumatОă prină aМorНurilОă intОrna ionalО. Actul Final de la 
HОlsinkiăprОМizОaz ăМ ăstatОlОă„ьnăeбercitarea drepturilor suverane, inclusiv a 
dreptului de a-şiă stabiliă legileă şiă reglement rile, seă voră conformaăobligaţiiloră
juridiceăcareăleărevinăьnăvirtuteaădreptuluiăinternaţional…ă” 

AМОstăprinМipiuăОstОăМonsaМratăînăLОgОaătratatОlorăintОrna ionalОănr.ă595-XIV 
din 24.10.1999 [1]. Art.19ă prОЯОНОă „Tratateleă internaţionaleă seă eбecut ă cuă
bun -credinţ ,ă ьnă conformitateă cuă principiulă pacta sunt servanda. Republica 
Moldovaă nuă poateă invocaă prevederileă legislaţieiă saleă interneă caă justificareă aă
neeбecut riiăunuiă tratată la care este parte”.ăStatОlОăauăobliga iaăНОăaărОspОМtaă
doar tratatele legale, licite sau juste din punctul de vedere al dreptului 
intОrna ional,ăalănormОlorăimpОratiЯОăjus cogeus. 

PrinМipiulă trОbuiОă Оxaminată înă Нou ă aspОМtО:ă primulă – obliga iaă RMă НОă aă
respeМtaăCartaăONUăşiătratatОlОălaăМarОăОstОăpartО,ăМОlăНОăalăНoilОa,ăМoopОrarОaă
statuluiănostruăМuăaltОăstatОăînăbazaăprinМipiilorăşiănormОlorăunanimărОМunosМutОă
alОăНrОptuluiăintОrna ional. 

1. RMă sОă oblig ă s ă rОspОМtОă Cartaă ONUă şiă tratatОlОă laă МarОă ОstОă partО.ă
Cartaă ONUă ОstОă aprОМiat ă МonЯОn ională НОă МomunitatОaă monНial ă Мaă oă
Constitu iОăaăONU.ăAşaăoăaprОМiОrОăОstОăjustiПiМat .ăPrin uniМaăorganiza iОăМuă
МompОtОn ă gОnОral ă şiă ЯoМa iОă uniЯОrsal .ă Familiaă ONUă МuprinНОă 192ă НОă
state, inclusiv Republica Moldova din 02.03.1992. Înă prОzОntă Carta,ă ONUă
Нup ănum rulă statОlor-p r iă ОstОă ună aМtămonНial,ă iară Нup ă МompОtОn ăONUă
(politiМ ,ă soМial ,ă soМial-ОМonomiМ ,ă Мultural ,ă umanitar ă ОtМ.)ă ОstОă ună aМtă
universal. 
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CapitolulăI,ăart.1ăМonsaМr ăsМopurilО,ăМОlăprimarăşiăПunНamОntal fiind paceaăşiă
securitateaăinternaţional .ăÎnăЯОНОrОaărОaliz riiăsМopurilorăПunНamОntalОăONUăşiă
mОmbriiă s iă aМ ionОaz ă înă bazaă prinМipiiloră stipulatОă înă art.2:ă 1. Principiul 
egalit ţiiă suveraneă aă tuturoră membriloră ei;ă 2.ă Îndeplinireaă cuă bun -credinţ ă a 
obligaţiiloră conformăCartei;ă 3.ă Reгolvareaă diferendeloră loră internaţionaleă prină
mijloaceăpaşnice,ă ьnăaşaăfelă ьncсtăpaceaăşiăsecuritateaăinternaţional ,ăprecumăşiă
justiţiaăs ănuăfieăpuseăьnăpericol;ă4.ăAbţinerea,ăьnărelaţiileălorăinternaţionale,ădeăaă
recurgeă laă ameninţareaă cuă forţaă sauă laă folosireaă ei,ă fieă ьmpotrivaă integrit ţiiă
teritoriale,ă oriă independenţeiă politiceă aleă unuiă stat,ă fieă ină oriceă altă modă
incompatibilăcuăscopulăNaţiunilorăUnite;ă5.ăAbţineriiădeăaădaăajutorăvreunuiăstată
ьmpotrivaă c ruiaă organiгaţiaă ьntreprindeă oă acţiuneă preventiv ă sauă deă
constrсngere;ă6.ăAsigur riiăc ăstateleăcareănuăsuntămembreăONUăs ăacţioneгeăьnă
conformitateă cuă acesteă principii,ă ьnă m suraă necesar ă menţineriiă p ciiă şiă
securit ţiiă internaţionale;ă 7.ă Neintervenţieă ьnă problemele careă suntă esenţială deă
competenţaăintern ăaăstatelor. 

2. Prin sintagma „tratată laă МarОă ОstОă partО” în ОlОgОmă toatОă aМtОlОă
intОrna ionalОăМuăЯaloarОăjuriНiМ  apliМabilОăînăRM.ăDОПini iaă„tratat”ăînăsОnsulă
Нispozi iiloră Мonstitu ionalОă ОstОă ună gОnОriМă ală tuturoră aМtОloră înМhОiatОă întrОă
state [2]. PraМtiМaă intОrna ional ă МunoaştОă urm toarОlОăНОnumiri:ăTratat, Acord, 
Convenţie, Cart ,ăStatut, Pact, Act final etc. ÎnМhОiОrОaăunuiătratatărОprОzint ăună
proМОsă МomplОx,ă МarОă sОă НОsП şoar ă prină Нou ă staНiiă şiă parМurgОă МâtОЯaă ОtapОă
ОsОn ialОăînăproМОsulăОlabor rii,ăaНopt riiăşiăintr riiăsalОăînăЯigoarО. 

Negocierea tratatului. Primaă Пaz ă aă proМОsuluiă sОă rОПОr ă laă НОzbatОrОaă
proiОМtuluiăОlaboratăНОăp r i,ăМonЯОnirОaăМlauzОlorăşiăОlaborarОaătОxtuluiăpropriu-
zis. ŞОПulăstatului, Prim-ministrulăşiăministrulăAПaМОrilorăExtОrnОă„potănОgoМiaăşiă
sОmnaă tratatО,ă aМorНuri,ă МonЯОn ii,ă ş.a.ă în ОlОgОriă intОrna ionalО,ă П r ă aă prОzОntaă
НОplinОlОăputОri,ăînăЯirtutОaăПunМ iilorăşiăМompОtОn ОlorăsalОăМonstitu ionalО”. 

Exprimarea consimţământului. Un tratat este convenit prin acordul de 
Яoin ă ală statОlor.ă Consim mântulă НОă aă Пiă lОgată print-un tratat poate fi 
ОxprimatăprinăsОmn tur , prin ratificare, acceptate, aderare sau aprobare, ori 
alt mod convenit. AutОntiПiМarОaă aМОstuiaă НОă М trОă împutОrniМi iă prin:ă
Parafarea,ăSemnareaăadăreferendum,ăSemnareaădefinitiv . 

Înă urmaă autОntiПiМ riiă şiă НОПinitiЯ riiă tОxtului tratatulă nuă lОag ă statОlОă Мaă
norm ăjuriНiМ .ăStatulăurmОaz ăs -şiăОxprimОăМonsimț mântulăНОăa fi legat de 
tratată prină rОМurgОrОaă laă mijloaМОlОă juriНiМОă intОrnО,ă НОă rОgul ,ă aМОstОaă sunt:ă
semnarea, schimbul instrumentelor care constituie un tratat, ratificarea, 
aprobarОa,ăaММОptarОaăşiăaНОrarОaă[4]. 

Semnarea – НaМ ă tratatulă nuă urmОaz ă aă Пiă aprobată sauă ratificat, 
Оxprim ă Мonsimț mântulă statuluiă НОă aă Пiă lОgată prină tratat. Schimbul 
instrumentelor, care constituie un tratat – note, scrisori, minutul convenit, 
mОmoranНum,ăНОМlara iОăМomun ăsauăaltăinstrumОntăМonЯОnităНОăp r i.  
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Ratificarea – act juridic prin МarОă statulă îşiă Оxprim ă Мonsimț mântulă НОă Пiă
legat print-ună tratată sОmnatăНОă rОprОzОntan iiă s iă şiă sОămatОrializОaz ă înăОxtОrioră
subă Пormaă unuiă aМtă НОă НrОptă intОrn.ă PotriЯită lОgisla iОiă RMă ОstОă МompОtОn aă
ОxМlusiЯ ăaăParlamОntuluiăşiăsОăПaМОăprinălОgОă[5]. 

Aprobarea (sau acceptarea) este o modalitate de exprimare a 
consimț mântuluiă statuluiă НОă aă Пiă partОă laă aМОlОă tratatОă МarОă nuă nОМОsit ă s ă ПiОă
ratiПiМatО,ă Нară МarОă prОЯ Нă Нoară aprobarОaă lor.ă În general, aprobarea este de 
МompОtОn aăGuЯОrnului. 

Aderarea (sau accesiunea) este modalitatea de a adera la un tratat multilateral, 
prinăaМtăНОăНrОptăintОrnăprinăМarОăstatulăîşiăОxprim ăМonsimț mântulăНОăaăНОЯОniă
parte la un tratat pe care nu l-a semnat.  ÎnăproМОsulăНО înМhОiОrОăaătratatuluiăpoatОă
intОrЯОniăşiăПazaăНО rОzОrЯ .ăPrinărОzОrЯ ,ăstatulăînăЯirtutОaăsuЯОranit iiăîşiăНОМlar ă
НОzaМorНulăМuăunОlОăМlauzОăsauăaМorН ăaМОstorăМlauzОăunăaltăМon inut.ăImportantă
ОstОăМaărОzОrЯaăs ăПiОămОn inut ălaătoatОăПazОlОăНОăînМhОiОrО.ăElОăpotăПiăП МutОăînă
striМt ă МonПormitatОă şi înă МonНi iilОă stipulatО,ă înă art.23ă Нină ConЯОn iaă Нină 1969. 
Tratatulă НОЯinОă obligatoriuă pОntruă stată Нup ă intrarОaă înă ЯigoarО.ă Dină aМОstă
momОnt,ă tratatulă înМОpОă s -şiă proНuМ ă ОПОМtОlО,ă НОЯОninНă astПОlă НОă НrОptă
intОrna ionalăМuăЯaloarОaăunuiăaМtăjuriНiМ. PubliМarОaăşiăînrОgistrarОaătratatОlorăarОă
oă importan ă НОosОbit .ă ÎnМОpânН Мuă aМОstă momОntă ,tratatОlОă suntă intОgratОă înă
orНinОaă juriНiМ ă intОrn ă ОlОă urmânНă astПОlă s ă ПiОă apliМatО НОă М trОă autorit ilОă
statului.ăProМОНuraăpubliМ riiăОstОărОglОmОntat ăprinăLОge [7]. 

ÎnrОgistrarОaălaăniЯОlăna ionalăsОăПaМОăînăRОgistrulăna ionalăalătratatОlorăМarОăsОă
aПl ă înă aНministrarОaă MinistОruluiă AПaМОriloră ExtОrnОă [8].ă ÎnrОgistrarОaă laă niЯОlă
intОrna ional sОăПaМОăînăМonПormitatОăМuăCartaăONUăşiăConЯОn iaăНОălaăViОnaă[9]. 

Un tratată poatОă s -şiă înМОtОzОă ОПОМtОlОă salОă juriНiМОă prină urm toarОlОă
moНalit i: 

A. Denunţarea. Pentru tratatele bilaterale – punОă Мap tă aМОstora,ă pОntruă
cele multilaterale – arОăМaraМtОrulăunОiărОtragОri,ăП r ăaăpunОăМap tătratatuluiăînă
Мauz ,ă(art.56ăConЯОn iaăНОălaăViОna). 

B. Anularea.ă EstОă oă moНalitatОă НОă rОnun arОă aă unuiă stată НОă laă tratatulă
înМhОiatăНОăaМОsta. 
DОnun arОaăşiăanularОaăauăunăМaraМtОrăНОПinitiЯăpОntruăОxistОn aătratatului.ăO 
situa iОăintОrmОНiar ăînăraportăМuăînМОtarОaăНОПinitiЯ ăaă tratatului o constituie 
suspОnНarОaă aМОstuia,ă НaМ ă Оaă ОstОă aНmis ă ОxprОsă НОă tratată şiă p r ilОă
contractante sunt de acord cu ea. 

RatiПiМarОa,ă НОnun arОa,ă suspОnНarОaă şiă anularОaă aМ iuniloră tratatОloră
intОrna ionalОăînМhОiatОăНОăRMăОstОăНОăМompОtОn aăОxМlusiЯ ăaăParlamОntuluiă
Republicii Moldova (art.ă66ălit.jăНinăConstitu iaăRM). 

Referinţe: 
1. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 24-26 din 02.03.2000, p.53. 
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2. ConЯОn iaăНОălaăViОnaăpriЯinНăНrОptulătratatОlorăintОrna ionalОăîntrОăstate din 23 mai 
1969, art.2: alin.1ălit.aăşiăLОgОaăpriЯinНătratatОlОăintОrna ionalОăalОăRMănr.ă595-XIV 
Нină 24.10.1999,ă art.2.ă „tratată intОrna ională – oriМОă aМorНă înМhОiată înă sМrisă НОă М trОă
RОpubliМaă MolНoЯa,ă НОstinată aă proНuМОă ОПОМtОă juriНiМОă şiă guЯОrnată НОă normОlОă
dreptului intОrna ional,ă pОrПОМtată ПiОă într-ună instrumОntă uniМ,ă ПiОă înă Нou ă sauă maiă
multОă instrumОntОă МonОxО,ă oriМarОă ară Пiă НОnumirОaă saă partiМular ă (tratat,ă aМorН,ă
МonЯОn iО,ă aМtă gОnОral,ă paМt,ă mОmoranНum,ă sМhimbă НОă notО,ă protoМol,ă НОМlara iО,ă
statut, act final, modus vivendi, aranjament etc., toate aЯânН ЯaloarОăjuriНiМ ăОgal )”.ă 

3. Art.7 pct.2) ConЯОn iaă НОă laăViОnaă priЯinНă НrОptulă tratatОloră intОrna ionalОă întrОă
statОăНină23ămaiă1969ăşiăart.2ăalin.(5) НinăşiăLОgОaăpriЯinНătratatОlОăintОrna ionalОăalОă
RM nr. 595-XIV din 24.10.1999. 

4. Ibidem. Art.11; art.4 alin (1). 
5. Art. 66 lit.j) Нină Constitu iaă RM;ă art.11ă alin.(1)ă lit.ă a)ă LОgОaă privind tratatele 

intОrna ionalОăalОăRMănr.ă595-XIV din 24.10.1999. 
6. Art.2 pct.1) lit.Н)ăConЯОn iaăНОă laăViОnaăpriЯinНăНrОptulă tratatОloră intОrna ionalОă

întrОăstatОăНină23ămaiă1969. 
7. Art.30 alin.(2) din Legea priЯinНă tratatОlОă intОrna ionalОă alОă RMă nr.ă 595-XIV din 

24.10.1999. 
8. CartaăONUăart.102;ăConЯОn iaăНОălaăViОnaăpriЯinНăНrОptulătratatОlorăintОrna ionalОă

întrОăstatОăНină23ămaiă1969ăart.80 pct. 1). 
 
 

ACTELE DE APLICARE A DREPTULUI 

Boris NEGRU 

ApliМarОaă НrОptuluiă rОprОzint ă oă aМtiЯitatОă ОxОrМitat ă НОă autorit ilОă
publiМО,ă pОrsoanОlОă oПiМialОă şi,ă înă limitОlОă НОtОrminatО,ă НОă organiza iiă
nОstatalО,ă înă ПormОă spОМială prОЯ zutОă НОă lОgО.ă ApliМarОaă НrОptuluiă sОă
МonМrОtizОaz ăîntr-un rezultat specific – actul de aplicare. Actul de aplicare a 
dreptului este actul juridic concret care produce anumite efecte juridice 
МonМrОtizatОă înă naştОrОa,ă moНiПiМarОaă sauă stingОrОaă unoră raporturiă juriНiМОă – 
МonsiНОr ăproПОsorulăIonăDogaruă[1]. 

Actul de aplicare a dreptului este un act de putere de stat cu caracter 
individual concret, emis de un subiect competent pentru un caz juridic 
МonМrОt,ă înăsМopulăstabiliriiăprОzОn ОiăsauălipsОiăНrОpturilorăsauăobliga iuniloră
subiОМtiЯОăşiăНОtОrmin rii,ă înăbaza normelor juridice respective, a volumului 
lor – sus inОăproПОsorulărusăV.LazarОЯă[2]. 

Dină НОПini iilОă prОzОntatО,ă rОzult ă oă МonМluziОă inМontОstabil :ă aМtulă НОă
aplicare a dreptului nu trebuie confundat cu actul normativ juridic. 
Deosebirea acestora rezult ăНinăurm toarОlО: 

1.ăAМtulănormatiЯă juriНiМăОstОăunăaМtăprimar,ăpОăМânНăaМtulăapliМatiЯăОstОă
unăaМtăНОriЯat.ăAМtОlОăapliМatiЯОărОzult  întotНОaunaăНinăМОlОănormatiЯОăşiăsuntă
aНoptatОăînăbazaălor. 
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