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CADRULăNORMATIVăALăFINANŢELORăPUBLICEăÎNăRASSM 

Oleg TELEVCA 

La 12 octombrie 1924, la sesiunea a III-a a Comitetului Executiv Central al 
UМrainОi,ă aă Пostă aНoptat ă НОМiziaă НОsprОă МrОarОaă RASSă MolНoЯОnОştiă înă
МomponОn aăUМrainОi.ăRОpubliМaăinМluНОaăini ială12ăraioanОă– AnaniОЯ,ăCoНâma,ă
Birzula,ăOМnaăRoşiО,ăBalta,ăStraЯroЯ,ăCamОnМa,ăRâbni a,ăDub sari,ăGrigoriopol,ă
Tiraspol, Slobozia. Din martie 1925, raionul Stavrov a fost lichidat, RASSM fiind 
Мonstituit ăНină11ăraioanО.ăCapitala,ăpân ăînă1929,ăaăПostăoraşulăBalta,ăiarăНină1929ă
– oraşulăTiraspol.ăPopula iaăОraăМОЯaămaiămultăНОăjum tatОăНОămilionă[1,ăp.154]. 

OНat ăМОăaăПostăМrОat ăRASSM,ăaăap rutănОМОsitatОaăНОăaăaНoptaăoălОgОăМarОăs ă
reglementeze statutul ei. 

ÎntoМmirОaă proiОМtuluiă НОă Constitu iОă ală RASSM,ă МonПormă НОМiziОiă
prОziНiumuluiă ComitОtuluiă ExОМutiЯă CОntrală Нină UМraina,ă aă Пostă pus ă înă sОamaă
Comisariatuluiă noroНniМă ală justi iОiă Нină UМraina.ă GuЯОrnulă aă porunМită
ComisariatuluiăНatăs ăîntoМmОasМ ăproiОМtulăНОăConstitu iОăînăbazaăurm toarОloră
principii [1, p.155]: 

1. RASSM are sistemul complet de organe centrale (Congresul sovietelor, 
ComitОtulă ExОМutiЯă CОntral,ă SoЯiОtulă Мomisariloră noroНniМiă şiă МomisariatОlОă
norodnice); 

2. RASSMăarОăbugОtăНОăstatăşiăloМal; 
3. RASSM are dreptul de a legifera independent pe chestiunile referitor la 

comisariatele nealipite, la comitetele executive înăМorОspunНОrОăМuăprinМipiilОă
gОnОralОăalОăorganiz riiăorganОlorăsimilarО din Ucraina, iar pe chestiunea despre 
limb ăşiăînЯ mânt,ăînăМorОspunНОrОăМuăНispozi iilОăConstitu iОiăsalО. 

Congresul I al Sovietelor din Moldova a aprobat ConstituţiaăRASSM la 23 
aprilie 1925. La 10 mai 1925, Congresul IX general al Sovietelor din Ucraina a 
înt rităНОПinitiЯăConstituţiaăRASSM. 

Constitu iaăaЯОaăşaptОăМapitolО:ă1)ăНispozi iiăgОnОralО;ă2)ăorganОlОăsuprОmОăalОă
puterii de stat; 3) Sovietul Comisarilor norodnici; 4) organele puterii locale; 5) 
organОlОăНОăjusti iО;ă6)ăBugОtulăRASSM;ă7)ăstОmaăşiăstОagulă[1,ăp.156]. 

 Capitolul VI reglemОntaă rОla iilОă soМialОă МОă inОauăНОăbugОtulă rОpub-
liМii.ăVОniturilОăşiăМhОltuiОlilОăНОăstatăalОăRASSMăsОăîntrunОauăînăbugО tul 
НОăstatăМarОăintraăînăМomponОn aăbugОtuluiăRSSUă(art.45).ăBugОtulăНОăstată
alăRASSMăОraăОxaminatăşiăaНoptatăНОăCongrОsulăSoЯiОtОlor din Moldova, 
sauăînăМazurilОăОxМОp ionalОărОiОşinНăНinăprОЯОНОrilОăart.15.ăalăConstitu iОiă
[2, p.219-225] date de Comitetul Executiv Central Moldovenesc și se 
propunОaăpОntruăaprobarОăComitОtuluiăExОМutiЯăCОntralăalăUМrainОiă şiă sОă
introНuМОaă înăМomponОn aăbugОtuluiăНОă statăalăRSSUăLaăaМОstăartiМolăОraă
Оxpus ăoănot ăşiăanumОă[2,ăp.ă226]:ăНrОpturilОăbugОtarОăalОăRASSMălaăПОlă
şiăorНinОaăНОăОlaborarО,ăaНoptarОăşi ОxОМutarОăaăbugОtuluiăОiăsОăstabilОsМăîntr-o 
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lОgОăspОМial ,ăОlaborat ăНОăComitОtulăExОМutiЯăCОntral al Ucrainei. Bugetul local 
alăRASSMăОraărОglОmОntatăНОăunăRОgulamОntăproЯizoriuăalăПinan ОlorăloМalО. 

Astfel putОmărОmarМaăurm toarОlО: 
– era bine-venit Мapitolulă înă МarОă auă Пostă ОxpusОă iНОilОă gОnОralОă МОă

rОglОmОntauărОla iilОăbugОtarО; 
– aprobarea bugОtului,ăînăМОlОăНinăurm ,ăs ăП МОaăНОăorganОlОăsuprОmОăНОă

conducere ale Ucrainei, ceea ce impunea ca bugetul RASSM s ăМorОspunН ă
tuturoră prinМipiiloră şiă lОgiloră RSSU,ă МarО,ă Нup ă p rОrОaă noastr ,ă Оraă înă
defavoarea tinerii republici; 

– referitor la bugetul local, care era reglementat de un Regulament 
proЯizoriu,ărОiОşinНăНinăConstitu iО,ăaМОstaălaăПОlăr mânОaălaăniЯОlăНОМlaratiЯ. 

În НoМtrinaă soЯiОtiМ ,ă s-aă promoЯată insistОntă iНООaă prОМumă М ă prină anulă
1936ă înă URSSă aă biruită soМialismul,ă Пaptă МОă aă Мontribuită la realizarea unor 
transПorm riă НОă orНină politiМ,ă ОМonomiМă şiă soМial.ă AМОstОă transПorm riă auă
НОtОrminată nОМОsitatОaă aНopt riiă unОiă noiă Constitu iiă URSS,ă Пaptă МarОă s-a 
proНusă laă 5ă НОМОmbriОă 1936,ă МânНă CongrОsulă VIIIă gОnОrală ОxtraorНinară ală
sovietelor din URSSăaăaНoptatăoănou ăConstitu iОăunional ă[4,ăp.264].ă 

Înă МonПormitatОă Мuă Constitu iaă URSS,ă rОpubliМilОă unionalОă auă aНoptată
Constitu iilОălor,ăМarОăîntruătotulăМorОspunНОauăМОlОiăunionalО.ăLaă30ăianuariОă
1937, Congresul XIV extraordinar din Ucraina a adoptatăConstitu iaăRSSUăînă
МarОă Нou ă МapitolОă 15ă şiă 61ă Мon inОauă normОă МОă sОă rОПОrОauă laă organОlОă
suprОmОăalОăputОriiăНОăstatăşiăМonНuМОriiăRASSM.ăDarăporninНăНОălaăpolitiМaă
НОmagogiМ ăpromoЯat ă[1,ăp.168],ăRASSMătrОbuiaăşiăОaăs -şiăaНoptОăpropriaă
Мonstitu iО.ă Dup ă МОă Constitu iaă UМrainОiă aă Пostă aНoptat ,ă CCă ală RASSMă aă
Пormată oă МomisiОă Мonstitu ional ă МarОă aă prОg tită proiОМtulă НОă Constitu iОă ală
RASSMăProiОМtulăaăПostăpubliМatăsprОăНisМu iОăînăНОМОmbriОă1937.ă 

DОsigur,ă aМОstОă НisМu iiă Оrauă binОă НirijatОă şiă oriОntate, ele aveau loc 
МonМomitОntăМuăunăЯalăНОăarОst riăşiăНОpist riăНОă„Нuşmaniăaiăpoporului”ăНină
RASSM [1, p.168-169]. 

La 6 ianuarie 1938, Congresul VII Extraordinar al Sovietelor din Moldova a 
aНoptată Constitu iaă RASSM,ă МarОă aЯОaă 11ă МapitolОă şiă 114ă artiМole, cu patru 
МapitolОă maiă multă Мaă МОaă Нină 1925.ă CapitolОlОă noiă sОă rОПОrОauă laă orânНuirОaă
soМial ,ăНrОpturilОă şiăobliga iunilОăМОt Оnilor,ă sistОmulăОlОМtoral,ăproМОНuraăНОă
moНiПiМarОă aă Constitu iОi. Înă МООaă МОă priЯОştОă rОla iilОă bugОtarО,ă Мapitolulă 6ă
ОxpunОaă М ă [2,ă p.237]: bugetul Republicii Autonome Sovietice Socialiste 
MolНoЯОnОştiă sОă alМ tuiОştОă НОă М trОă soЯiОtulă Comisariloră noroНniМiă alăRASSă
MolНoЯОnОştiăşiăsОăînaintОaz ăНОăМ trОăОlălaăînt rirОaăНОăМ trОăSoЯiОtulăSuprОmăaă
RASSă MolНoЯОnОşti.ă BugОtul RASSă MolНoЯОnОştiă înt rită НОă М trОă SoЯiОtulă
suprОmăaăRASSăMolНoЯОnОşti,ăsОăpubliМ ălaăştirОaătuturora (art.69). 

Sovietul Suprem al RASSă MolНoЯОnОştiă alОgОă Мomisiaă НОă bugОt,ă МarОă
raportОaz ă SoЯiОtuluiă SuprОmă înМhОiОrОaă saă НОsprОă bugОtul RASS Moldo-
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ЯОnОştiă (art.70). DarОaă НОă sОam ă НОsprОă împlinirОaă bugОtuluiă RASSă
MolНoЯОnОştiăsОăînt rОştОăНОăМ trОăSoЯiОtulăSuprОmăal RASSăMolНoЯОnОştiăşiă
sОăpubliМ ălaăştirОaătuturora.ă(art.71). 

Înă bugОtulă RASSă MoНoЯОnОşti şiă înă bugОtОlОă loМalОă alОă SoЯiОtОloră
raionalО,ă or şОnОşti,ă НОă or şОlОă şiă s tОştiă intr ă ЯОniturilОă НОă laă gospoН riaă
loМal ,ărО inОrilОăНОălaăЯОniturilОăНОăstatăМarОăsОăprimОsМăpОătОritoriulălor,ăatâtăşiă
a veniturilor primite de la impozitele şiăstrânjОrilО loМalОăînăm surilО,ăstabilitОă
НОălОgiuirОaăUniuniiăRSSăşiăRSSăUМrainОnО. 

AstПОlăМonМhiНОmăМ ălaăМapitolulăRОla iiăbugОtarОăînăConstitu iaăНină1938,ă
suntăОxpusОăprОЯОНОriămultămaiălargiăНОМâtăînăConstitu iaăНină1925.ăSОăЯОНОăoă
autonomiОă maiă larg ă Пa ă НОă RSS UМrainОan ,ă Мhiară înă Мapitolulă bugОtОlОă
locale se expune detaliat de unde provin veniturile la bugetele locale. 

Înă urmaăМunosМutОloră ОЯОnimОntОăНină1940,ă МonНi ionatОăНОă protoМolulă aНi-
ional secret Molotov-Ribbentrop [3, p. 243; 4, p. 278], МânНăRomâniОiă i-au 
ПostăimpusОăsОrioasОăМОН riătОritorialО,ăsolНatОăМuăamputarОaătОritoriuluiăНintrОă
Nistruă şiă Prută şiă partОaă НОă NorНă aă BuМoЯinОi,ă aă Пostă Мonstituit ă RОpubliМaă
SoЯiОtiМ ăSoМialist ăMolНoЯОnОasМ ,ă înă МarОă aă urmatăoăНОzЯoltarОă bazat ă pОă
centralizarОaătotal ăaăПinanțelor publice. 
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REGLEMENTAREAăMETODELORăŞIăMIJLOACELORăDEă
PURTAREăAăCONFLICTELORăARMATEăÎNăDREPTULă

INTERNAŢIONALăUMANITAR CONTEMPORAN 

Olga DORUL 

Participanțiiă laă МonПliМtОlОă armatОă МontОmporanОă nuă suntă libОriă înă
alegerea metodelor șiă mijloaМОloră НОă lupt .ă Înă aМОstă sОns,ă НrОptulă
internațional umanitar convențional și cutumiar conține o serie de 
rОglОmОnt riă mОnitОă s ă МontribuiОă laă umanizarОaă МonПliМtОloră armatО.ă Înă
acelașiă timp,ăНaМ ă înăpriЯința armelor biologice (bacteriologice) și celor 
МhimiМОă(toxiМО)ăОxist ănormОăprohibitiЯО  exprese, atunci cu referire la noile 
tipuri de arme asemenea norme lipsesc, cu excepția prevederilor generale ale 
Dreptului de la Geneva.  Deși dreptul internațional umanitar nu interzice direct 
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