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ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВИД ОПТОВОЙ  

ТОРГОВЛИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

 

Игорь АРСЕНИ, доктор права,  

преподаватель кафедры «Частное право» 

Комратский Госуниверситет 

 

Abstract. In the Republic of Moldova, this type of trading activity as distribution activity is 

widespread. However, the current legislation does not regulate this type of activity. Therefore, in 

practice, questions arise as to what type of trading activity does distributor activity belong: 

wholesale or retail? In science, there is also no consensus regarding this problem. In this regard, 

the author in this study reveals the legal nature of distribution, and scientifically based arguments 

that distribution activity refers to the wholesale trade. On the basis of the obtained scientific results 

in the work, proposals are proposed for improving the current legislation in this area. 

Key-words: wholesale, trading, distribution activities. 

 

Осмысление массовой дистрибуции как явления началось вначале ХХ века. Первый 

курс лекций по маркетингу был прочитан в США в 1902 году и включал в себя три 

предметные области познания: описание функций, классификация товаров и выделение 

институтов. [13, p.203] 

Проф. Вальтер А. Фридман в своей книге «Рождение продавца..», описывая 

становление массовой дистрибьюции, убедительно доказывает, что «коробейники были 

неотъемлемой частью рыночной революции ранней Америки», ввиду того, что «..они 

сформировали сети, которые связали воедино сельские и городские районы страны». Он 

выделяет на начало ХIХ века три типа коробейников: те, которые работают независимо от 

производителя, те, которые наняты производителем, и те, которые наняты организацией 

коробейников.[15, p.19]. В 1903 году появился журнал «Умение продавать» (Salesmanship), 

в 1909 году - «Продавец» (Salesmen). Вместе с тем, точкой отчета начала эпохи массовой 

дистрибьюции, по его мнению, стал первый всемирный конгресс продавцов, который 

состоялся 10 июля 1916 года.[10, c.33-34] 

Если существует массовое производство и массовое потребление, то должна 

существовать и массовая дистрибьюция, - явление, которое представляет собой связующее 

звено между массовым производством и массовым потреблением. Так, проф. Эрик Шо, 

проф. Д.Дж. Бриан Джонс, проф. Паула Мак Лин отмечают, что появление массового 

производства и массового потребления, развитие инфраструктуры: транспорта и 

коммуникаций, - являются теми факторами, которые соединили сельских фермеров через 

деятельность коммерческих агентов и брокеров с городскими потребителями, 

производителей - с оптовыми продавцами, последних - с розничными продавцами. Итак, 

появилось новое явление (массовая дистрибьюция). [1, p.28] Впервые в 1957 году 

системный подход для изучения массовой дистрибьюции применил проф. Роу 

Альдерсон.[15, p.22-30] 

В советское время функции дистрибьютора выполнял специальный 

государственный орган Госснаб. Главной и важнейшей задачей Госснаба в советский 

период была реализация плана материально-технического снабжения по номенклатуре 

продукции народнохозяйственного плана, а также распределение продукции 

межотраслевого назначения. Госснаб объединял функции организации снабжения и сбыта, 

а также определения наилучших поставщиков. Помимо указанных функции, Госснаб 

организовывал детальное изучение и обобщение запросов конкретных потребителей. 

Однако учитывая, что в советский период действовала плановая экономика, и 

единственным поставщиком и реализаторам продукции выступало государство, то есть 

полностью отсутствовало конкуренция, и как таковое торговля осуществлялась только 
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между самим государством. Другими словами государство выступало и в качестве 

производителя, и дистрибьютора и розничного продавца и все данные функции были 

сосредоточены в одном органе – Госснабе.  

С распадом Советского Союза и переходом Республики Молдова к рыночной 

экономике была провозглашена свобода частной собственности и свобода конкуренции, а 

также были открыты новые рынки сбыта, в результате чего появилось большое количество 

участников торгового оборота. В частности появилось большое количество 

производителей, которые нуждались в оперативном сбыте произведенных товаров в 

оптовую и розничную сеть. Также мелким розничным продавцам было трудно приобретать 

товары самостоятельно у оптовиков, которые находились далеко за пределами населенного 

пункта, где осуществлялась торговля. Например, в 90-е годы большинство оптовых 

продавцов находились в г. Кишиневе, которые обладали большими складами и имели 

большой ассортимент товаров, а более мелкие розничные торговцы из других районов 

вынуждены были ездить в г. Кишинев и приобретать товары у данных оптовиков 

самостоятельно, поскольку в районных центрах отсутствовала инфраструктура оптовой 

торговли, что приводило к большим расходам и в конечном итоге к увеличению конечной 

цены на товар. Данное обстоятельство снижало спрос на товары со стороны конечных 

потребителей, что было крайне невыгодно для розничного продавца. Но для решения 

данной проблемы стали появляться первые дистрибьюторы, которые владели небольшими 

складами, небольшим ассортиментом товаров и небольшим автопарком, что позволяло 

оперативно обеспечивать розничные магазины необходимыми товарами. Следует отметить, 

что первые дистрибьюторы стали появляться в сфере сбыта продуктов питания и 

хлебобулочных изделий. Именно дистрибьюторы в этот период, позволяли снизить 

издержки производителей и решить проблему розничных продавцов по обеспечению 

необходимым ассортиментом товаров, что в конечном итоге позволяло снизить конечную 

продажную цену на товар и увеличить спрос со стороны конечных потребителей.  

В настоящее время роль дистрибьюторов в торговом обороте весьма велика, 

поскольку именно они обеспечивает своевременное распределение товаров от крупных 

производителей к более мелкой розничной сети. Сегодня торговый оборот без данных 

субъектов не возможен, так как дистрибьюторы обеспечивает постоянное присутствие 

всего ассортимента товаров в розничной сети и оперативного распределения более крупных 

партии товаров на более мелкие. 

С экономической точки зрения важной задачей для производителя является 

правильный выбор партнера – дистрибьютора, поскольку именно от него кардинально 

зависит объем продажи товаров и присутствия данных товаров в розничной сети.  

Анализ мирового опыта показывает, что договорная модель дистрибьюции, 

основанная на конструкции дистрибьюторского соглашения, является одной из наиболее 

адаптированных к решению задач сбыта и продвижения товаров на новые рынки. Данная 

форма предпринимательской деятельности позволяет производителю обеспечить 

максимально возможную в существующих в конкретный период времени рыночных 

условиях представленность товаров на соответствующем рынке без значительных 

капиталовложений и одновременно спрогнозировать объемы производимой продукции. 

Это происходит за счет возможности экономии оборотных средств производителя и 

совместного с дистрибьютором прогнозирования спроса, что гарантирует производителю 

возможность обеспечить большую стабильность финансовых и операционных ресурсов и 

денежных потоков, в отличие от организации сбыта и продвижения, производимых им 

товаров своими силами и за счет собственных или заемных средств. 

Таким образом, рассматривая дистрибьюторскую деятельность как экономическую 

категорию, следует отметить, что такая деятельность представляет собой систему сложного 

и комплексного правоотношения, направленного на распределение и сбыт товаров 

производителя или поставщика на определенных договорных условиях. 
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О необходимости развития дистрибьюторской деятельности в Республике Молдова 

отмечается в Стратегии развития внутренней торговли в Республике Молдова на 2014-2020 

годы. [11] В этой связи отмечается, «что Республика Молдова являясь аграрной страной 

необходим выбор более эффективных каналов интенсивной дистрибьюции 

продовольственных товаров». В частности, в Стратегии одной из задач совершенствования 

дистрибьюторской деятельности в области сбыта сельскохозяйственной продукции 

выступает модернизация и внедрения наиболее эффективных форм дистрибьюции 

агропродовольственной продукции. Также в Стратегии отмечается положительная сторона 

такого вида торговой деятельности, поскольку оптовики – дистрибьюторы практикуют 

доставку продуктов на «дом», в том числе сельскохозяйственных (заказ по телефону), что 

в большой степени уменьшает расходы производителей и розничных продавцов. В этом 

контексте делается вывод, что «поощрение наиболее эффективных форм дистрибьюции 

товаров» позволит интегрировать рынок Молдовы на единый европейский рынок, а также 

будет способствовать привлечению партнеров из Европейского союза. 

Соглашение об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским союзом в 

Разделе 5 «Торговля и вопросы, связанные с торговлей» закрепило основные стимулы для 

экономического роста и модернизации всей экономики Республики Молдова. Данный 

документ предусматривает либерализацию торговли путем устранения технических и 

процедурных барьеров в сфере торговли товарами, а также путем принятия упрощенных 

правил для инвестиций и услуг. В рамках указанного соглашения стороны договорились о 

принятии Республикой Молдова европейских норм и стандартов в целях более углубленной 

интеграций с европейским рынком. В частности сторонами достигнута договоренность о 

развитии новых и современных форм торговли, распределений и сбыта товаров, 

предоставления услуг и инвестиционного потока. [5] 

Действующее законодательство не предусматривает специального правового 

регулирования дистрибьюторской деятельности.  

Слово «дистрибьюторство» происходит от английского слова «distributorship», что 

означает деятельность дистрибьютора по оптовому распределению [7, c.99], раздачу 

многим. [3, c.311] 

В Республике Молдова в рамках коммерческого оборота действует большое 

количество дистрибьюторских компаний, среди которых можно выделить следующие: 

«Azamet Grup» SRL (дистрибьюция продуктов питания), «Cvincom» SRL (дистрибьюция 

продуктов питания, вино - водочной продукции, табачных изделий и бытовой химии) 

«Vladalina» SRL (дистрибьюция продуктов питания, косметики и одежды), «Slavena - Lux» 

SRL (дистрибьюция продуктов питания), «Multievo» SRL (дистрибьюция продуктов 

питания), «Te –Star Company» SRL (дистрибьютор бытовой техники, электроники и 

компьютерной техники) и др. 

Помимо того, что действующее гражданское законодательство РМ вообще не 

регламентирует вопросы, связанные с дистрибьюторским договором, следует отметить, что 

в действующем законодательстве законодатель в различных законодательных и 

нормативных актах использует дефиницию «дистрибьютор», но не раскрывает содержание 

данного понятия. То есть возникает вопрос: понятие «дистрибьютор» имеется, а его 

правовой статус в законодательстве не определен? На данный вопрос можно дать 

следующий ответ: Законодатель ввел понятие «дистрибьютор», но не урегулировал 

правовой статус данной категории торговых субъектов. Так же, как было отмечено ранее, в 

законодательстве отсутствует легальное определение «дистрибьюторская деятельность».  

В связи с этим появляется необходимость проведения научного анализа 

действующего законодательства, в котором содержатся нормы, касающиеся 

дистрибьюторской деятельности, среди которых следует выделить:  

Закон РМ «О внутренней торговле» №231 от 23.09.2010 г. [6] – является базовым 

документом, закрепляющим правовое регулирование торговой деятельности в РМ, 
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устанавливает основные виды и номенклатуру торговой деятельности, и порядок получения 

разрешений на осуществление торговой деятельности. Следует отметить, что 

дистрибьюторская деятельность по своему содержанию также относится к одному из видов 

торговой деятельности, но, к сожалению, законодатель не определяет правовую 

регламентацию данного вида торговой деятельности, как вид коммерческой деятельности. 

Нам остается лишь догадываться, что дистрибьюторская деятельность является видом 

оптовой деятельности. Так, например Сосна Б. и Арсени И. отмечают, что 

«дистрибьюторская деятельность является разновидностью посредническо – оптовой 

деятельности, функция которой сводится к приобретению у производителей крупных 

партий товаров, которые они дробят на более мелкие партии и таким образом через 

розничную сеть доводят их до конечного мелкого потребителя. Дистрибьюторы как 

оптовые торговцы, как правило, реализуют товары одного крупного производителя». [12, c. 37] 

В статье 1 вышеуказанного закона дано определение «оптовой торговли», согласно 

которой, оптовая торговля – деятельность, осуществляемая коммерсантами, 

приобретающими товары с целью перепродажи их другим коммерсантам или 

профессиональным пользователям (сельскохозяйственным производителям, 

промышленникам, поставщикам услуг, ремесленникам). 

Требования, предъявляемые к оптовой торговле, установлены в ст. 8 данного закона, 

согласно которой коммерсанты, занимающиеся оптовой торговлей, в случае 

необходимости располагают складами, организуют хранение и переработку товаров, 

пополняют их запасы, обеспечивают информационную поддержку, оказывают 

транспортные и иные услуги, связанные с торговлей. 

Специфические правила осуществления оптовой торговли утверждаются 

Правительством с соблюдением следующих общих условий (требований): a) наличие 

складских помещений необходимых размеров, технически оснащенных в соответствии с 

объемом и характером хранящихся товаров. В случае реализации продовольственных 

товаров торговая единица при необходимости должна быть оснащена холодильным 

оборудованием, а в случае осуществления деятельности по переработке (упаковке) 

продуктов - оборудованием, соответствующим данной деятельности; b) обеспечение 

торговой единицы системой компьютерного учета; c) использование метрологических 

поверенных контрольно-измерительных средств; d) соблюдение технических правил, 

основанных на принципе товарного соседства; 

Формы осуществления оптовой торговли и номенклатура соответствующих 

торговых единиц утверждаются Правительством. 

Современное состояние оптовой торговли во многом обусловлено низким уровнем 

ее правового обеспечения. В настоящее время правовую базу оптовой торговли составляют 

нормы обязательственного права, договоры купли-продажи ГК РМ[4], другие источники 

права, которые недостаточно полно учитывают специфику осуществления оптовой 

деятельности. При рассмотрении торгового законодательства РМ можно отметить его 

разрозненность, ряд неточностей и противоречий, а многие вопросы вообще не имеют 

правовой основы и никаким образом не регулируются правом. Например, Закон РМ «О 

внутренней торговле» №231 от 23.09.2010г. не регламентирует порядок осуществления и 

правила оптовой торговли, а всего лишь ограничивается ее определением и требованиями, 

предъявляемыми к оптовой торговле.[6] 

 Также следует отметить, что действующее законодательство не определяет 

субъекты оптовой торговли, а также отличительные признаки, позволяющие отличать её от 

розничной торговли, поскольку часто на практике оптовую торговлю отождествляют с 

розничной. В связи с этим Арсени И. и Татар О. отмечают, что «законодательство РМ 

всесторонне урегулировало розничную куплю-продажу, но не нашло возможным, 

регламентировать специфику и содержание оптовой торговли, что в коммерческой 

практике приводит к тому, что оптовую куплю-продажу рассматривают как розничную 
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куплю-продажу и не выделяют в отдельный вид торговой деятельности». [2, c.231] 

Масленников В.В. [8, c. 83] рассматривает дистрибьютора как оптового посредника, 

который осуществляет коммерческую деятельность от своего имени и за свой счет, 

которому предоставлены исключительные права на покупку и перепродажу определенных 

товаров в пределах оговоренной территории или рынка. Автор отдельно отмечает, что в 

юридическом смысле дистрибьютор не является посредником, так как он приобретает товар 

в собственность. Дистрибьютор сам выступает стороной договора, как с поставщиком, так 

и с розничным продавцом, на время, становясь собственником товара. Поэтому на самом 

деле для производителя дистрибьютор выступает покупателем товара, а для покупателя – 

продавцом. Таким образом, дистрибьюторы осуществляют перепродажу товара.  

С мнением данного автора можем с уверенностью согласиться, поскольку в 

действительности дистрибьютор является посредником, но не в юридическом смысле. 

Посредником он выступает только между производителем и розничным продавцом и тем 

самым никаких дополнительных обязательств для производителя не порождает, так как 

самостоятельно осуществляет сбыт товаров от своего имени и за свой счет. 

Такого же мнения придерживается Намашко С.А., который исследуя субъектный 

состав договора оптовой купли продажи, отметил, что «дистрибьюторы являются 

оптовыми продавцами, которые выступают в качестве посредников между крупными 

производителями и розничными продавцами целью которых является, сбыт и 

распределение товаров в розничную сеть, а также содействие крупным производителям в 

реализации произведенных ими товаров». [9, c.41-45] 

В связи с изложенным следует отметить, что, Закон РМ «О внутренней торговле» 

№231 от 23.09.2010г. являясь базовым законодательным актом, регламентирующим 

фундаментальные основы торговли в РМ и с учётом того, что дистрибьюторская 

деятельность является одним из видов торговой деятельности, предлагаем дополнить ст. 3 

данного акта дефиницией «дистрибьюторская деятельность», согласно которой 

«дистрибьюторская деятельность – это вид оптовой деятельности, в соответствий с которой 

производитель (поставщик) продает произведенные или закупленные им товары 

дистрибьютору (субдистрибьютору) для дальнейшей перепродажи этих товаров розничным 

продавцам».  
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RELAȚIILE CULTURALE ȘI EDUCAȚIONALE ALE REPUBLICII MOLDOVA CU 
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 “Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnităţii umane, libertăţii,  

democraţiei, egalităţii, statului de drept, precum şi pe respectarea drepturilor omului,  

inclusiv a drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor. Aceste valori sunt  

comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, 

 toleranţă, justiţie, solidaritate şi egalitate între femei şi bărbaţi.” 

Tratatul de la Lisabona1 

 

„A trăi înseamnă a învăța. Când te-ai oprit din învățat, ai murit.”  

Tom Clancy2 

 

Abstract. Integrarea în Uniunea Europeană este unul din desideratele Republicii Moldova 

care este determinat de climatul prielnic a vieții politice, economice și sociale. Dialogul 

intercultural este un pas important în procesul de integrare, iar cooperarea în domeniul educației 

este o prioritate națională în Moldova deoarece acestea determină calitatea în mare măsură a 

calității vieții și creează oportunități pentru fiecare cetățean. 

Cuvinte chee: integrare, Uniunea Europeană, dialog intercultural, cooperare. 

 

Abstract. The aspirations of the Republic of Moldova are to integration into the European 

Union. This longing is because the European Union is peace, prosperity and protection. 

                                                           
1 Tratatul de la Lisabona de modificare a tratatului privind UE și a tratatului de instituire a comunității europene, 

(2007/C 306/01),  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A12007L%2FTXT   
2 https://issuu.com/europedirectbucuresti/docs/na0614041roc_002  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A12007L%2FTXT
https://issuu.com/europedirectbucuresti/docs/na0614041roc_002
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Intercultural dialogue is an important step in the integration process, and cooperation in 

education is a national priority in Moldova because they determine the quality, largely, quality of 

life and create opportunities for every citizen to realize the full. 

Key-words: integration, European Union, intercultural dialogue, cooperation. 

  

Valorile comune ale Europei și europenilor 

Potrivit dicționarului1 prin valoare înțelegem însușirea unor lucruri, a unor fapte, idei, 

fenomene ce au capacitatea de a corespunde necesităților sociale și aspirațiilor generate de 

acestea.  

Fiecare națiune, fiecare comunitate este ghidată de anumite valori și principii, care 

corespund aspirațiilor lor. Uniunea Europeană este constituită din state ce au o cultură diferită, dar 

au fost uniți prin valori comune. 

Aspirația Republicii Moldova, a poporului său este de a se integra în Uniunea Europeană, 

de a fi cetățean UE, a fi european. 

Jonathan Scheele, Seful Delegaţiei Comisiei Europene, la Conferinta AIESEC din 27 

aprilie 2005 a menționat că a fi european înseamnă a împărtăși valori europene.2 De asemenea, 

tratatele UE prevăd că pot adera la UE statele care respectă valorile UE și le promovează. 

Astfel, Constituția Republicii Moldova consfințește următoarele valori supreme:3 

“Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi 

libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă 

valori supreme şi sînt garantate”. 

Mai mult decît atît Uniunea Europeană în Carta drepturilor fundamentale prevede 

drepturile, libertăţile şi principiile de bază ale Uniunii. Deasemenea ea a aderat la Convenţia 

europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale4, instrument ce a fost 

ratificat de Republica Moldova.5 

Uniunea Europeană înseamnă pace, prosperitate și protecție – un rezultat datorat respectării 

valorilor comune ale statelor membre.6 

Aceste valori au fost explicate de către Jonathan Scheele la conferinţa AIESEC din 27 

aprilie 2005 unde a ținut descursul Ce înseamnă să fii European?7 

În accepțiunea sa pacea reprezintă situația în care după anul 1950 între statele membre ale 

Uniunii nu ar mai exista războaie.  

Prosperitatea, este văzută ca un model economic integraţionist al Uniunii Europene care a 

dus nu doar la dezvoltarea economică în unele ţări membre, contribuind la o creştere generală în 

toate ţările member. În același timp determinînd reducerea disproporțiilor dintre zonele mai bogate 

şi cele mai sărace ale Uniunii. Succesul dat se datorează prin punerea în practică a unei valori 

importante precum este solidaritatea.  

                                                           
1 Resurse lingvistice pentru limba română, http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=VALOARE 
2 Ramona Iftinuța, Valorile europene,  

http://tic-ramona.blogspot.md/2007/11/valorile-europene.html  
3 Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994, art.1 alin.(3), Publicat : 12.08.1994 în Monitorul Oficial Nr. 1, 

http://lex.justice.md/document_rom.php?id=44B9F30E:7AC17731  
4 Convenţie Nr. 1950  din  04.11.1950 pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Adoptată la 

Roma la 4 noiembrie 1950,  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=285802  
5 Hotărîrea Parlamentului privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale, precum şi a unor protocoale adiţionale la această Convenţie Nr. 1298-XIII din 24.07.97, Monitorul 

Oficial al R. Moldova nr.54-55/502 din 21.08.1997, 

 http://www.lhr.md/docs/hot.parl.1298.doc 
6 Agenția pentru dezvoltare regională Nord-est, Simboluri și valori Europene,  

http://www.adrnordest.ro/index.php?page=ROMANIA_EU_SYMBOLS  
7 Jonathan Scheele La conferinţa AIESEC, 27 aprilie 2005, Ce înseamnă să fii European?,  

http://ec.europa.eu/romania/documents/eu_values/jsc_ase_27_april_2005_00002_ro.pdf  

http://tic-ramona.blogspot.md/2007/11/valorile-europene.html
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=44B9F30E:7AC17731
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=285802
http://www.lhr.md/docs/hot.parl.1298.doc
http://www.adrnordest.ro/index.php?page=ROMANIA_EU_SYMBOLS
http://ec.europa.eu/romania/documents/eu_values/jsc_ase_27_april_2005_00002_ro.pdf
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Solidaritatea reprezintă unitatea între statele member indiferent de nivelul de dezvoltare 

economică, politică sau socială, oferind șanse egale tuturor.  

Conceptul de drepturi fundamentale a fost introdus prin Tratatul de la Amsterdam (1999). 

Acesta a introdus o procedură prin care se puteau lua măsuri împotriva acelor state membre care 

violau drepturile fundamentale ale cetățenilor lor și a extins principiul non-discriminării restrâns 

până atunci la naționalitate și la gender, rasă, religie, vârstă și orientare sexuală. A îmbunătățit 

gradul de transparență al Uniunii la nivel de politici și a oferit cetățenilor un acces mai larg la 

documentele oficiale ale instituțiilor europene.1  

Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene a fost proclamată în decembrie 2000 

la Nisa.  În  Preambul au fost consfințite următoarele aspecte caracteristice Uniunii Europene: 

 Statul de drept și democrația reprezintă principiile fundamentale; 

 Demnitatea umană, libertatea, egalitatea și solidaritatea sunt valori supreme; 

 Persoanei îi revine rolul central; 

 Cetățenia Uniunii; 

 Libertăți garantate; 

 Valori comune. În acest sens Uniunea Europeană își atinge scopul prin respectarea 

diversității culturii statelor member, păstrînd identitatea lor națională, precum și consolidînd 

organizarea autorităților publice la diferite nivele: local, național și regional.2 

Carta cuprinde următoarele compartimente: 

 Demnitate – titlul I  

 Libertăți – titlul II 

 Egalitate – titlul III 

 Solidaritate – titlul IV 

 Drepturile cetățenilor – titlul V 

 Justiție – titlul VI. 

Michael Emerson în publicația „Ce valori pentru Europa? Cele 10 porunci" în baza 

prevederilor art.1-2 ale Constituției Europene3 a dedus cele 10 porunci ale Uniunii Europene:4 

1. „Fii cu adevărat democrat şi respectă drepturile omului şi legea mai presus de toate”  

2. „Respectă şi foloseşte cele 4 libertăţi de circulaţie (pentru bunuri, servicii, capital, 

forţă de muncă)”  

3. „Fii solidar cu alţi oameni, din alte regiuni sau din alte state”  

4. „Respectă mediul în care trăieşti şi asigură-te că laşi o planetă curată generaţiilor 

viitoare”  

5. „Respinge naţionalismul şi respectă identitatea multiplă a cetăţenilor: regională, 

naţională, continentală, planetară”  

6. „Încurajează descentralizarea la mai multe niveluri şi implică-te la nivelul tău”  

7. „Sprijină societatea pluralistă multiculturală, învaţă de la alţii”  

8. „Cooperează cu alţii, spre binele tuturor”  

9. „Nu ameninţa şi nu folosi forţa împotriva altora pentru o cauză nedreaptă”  

10. „Fii deschis, acceptă-i şi integrează-i pe ceilalţi care aderă la cele de mai sus”. 

Republica Moldova, fiind un stat ce aspiră spre Uniunea Europeană și care promovează 

valorilor europene desfășoară anual la diferite nivele seminare, manifestări culturale.  

                                                           
1 Curs cetățenie europeană, Valori fundamentale UE, 

https://sites.google.com/site/curscetatenieeuropeana/cursuri/curs-4-valori-fundamentale-ue-focus-drepturile-omului-

si-diversitate  
2 Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, (2010/C 83/02), J.O. din 30.3.2010, , http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:ro:PDF  
3 Proiect de Tratat de instituire a unei Constituţii pentru Europa, CONV. 820/1/03 REV. 1 ; CONV. 847/03, CONV 

848/03, , http://europaindirect.ecosv.ro/download/ConstitutiaEU_RO.pdf  
4 Michael Emerson, What Values for Europe? The Ten Commandments, CEPS Policy Brief No. 65/February 2005, 

http://ec.europa.eu/romania/documents/eu_values/michael_emerson_what_values_for_europe_ceps_00001_en.pdf  

https://sites.google.com/site/curscetatenieeuropeana/cursuri/curs-4-valori-fundamentale-ue-focus-drepturile-omului-si-diversitate
https://sites.google.com/site/curscetatenieeuropeana/cursuri/curs-4-valori-fundamentale-ue-focus-drepturile-omului-si-diversitate
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:ro:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:ro:PDF
http://europaindirect.ecosv.ro/download/ConstitutiaEU_RO.pdf
http://ec.europa.eu/romania/documents/eu_values/michael_emerson_what_values_for_europe_ceps_00001_en.pdf
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În contextul dat putem menționa unele dintre ele: 

 Ziua Europei – reprezintă un prilej pentru promovarea valorilor democratice și a 

standardelor Uniunii Europene. Universitatea de Stat din Moldova la data de 14.05.2014 a organizat 

în colaborare cu Centrul de Armonizare a Legislației din cadrul Ministerului Justiției și Parlamentul 

Republicii Moldova, o conferință dedicată rolului Parlamentului European și al parlamentelor 

naționale din statele membre ale Uniunii Europene în garantarea unei democrații europene 

veritabile.  Scopul conferinței a fost promovarea valorilor democratice și standardelor europene în 

special rândul tinerilor. Calea Republicii Moldova spre o democrație europeană nu are succes fără 

consolidarea statului de drept. Ministerul de Justiție al Republicii Moldova ăși trasează prioritățile de 

activitate reeșind din acest obiectiv. Armonizarea legislației naționale cu aquis-ul comunitar și 

reformarea sectorului justiției la standardele europene este preocuparea de bază a Ministerului.1 

 Pe parcursul anului 2015 în școlile din Republica Moldova s-a desfășurat proiectul cu 

genericul  Promovarea valorilor Uniuni Europene în școlile din Republica Moldova ce a fost 

organizat cu suportul financiar al FHI 360.2 

 La data de 27 februarie 2015 platforma Societății Civile „Pentru Europa” a organizat 

un seminar de instruire cu titlul: „Prin promovarea valorilor europene către o poziţie civică 

europeană”. Seminarul dat s-a desfășurat pentru reprezentanţii Bibliotecilor publice din mun. 

Chişinău. Obiectivul central a fost familiarizarea cu valorile europene. Participanții au fost instruiți 

în vederea promovării valorilor date, selectarea surselor de inspirație, precum și modalitatea de 

formare a unei companii de informare.3 

 Anul bibliologic 2015 a fost declarat drept An al promovării valorilor europene. 

Conferinţa Anuală a Directorilor Bibliotecilor Publice din Republica Moldova (CODIBIP)4  a 

abordat subiecte ce s-au bazat pe genericul specificat relevînd următorul obiectiv, și anume, 

angajarea bibliotecilor în promovarea valorilor europene prin interacționarea activă cu cetățenii, 

în vederea comunicării și informării celor din urmă. S-a constata că bibliotecile se bucură de un 

nivel de credibilitate mai mare de către cetățeni printre instituțiile culturale.5 

 Ziua Europei 2016 s-a desfășurat în data de 14 mai. Cu acest prilej a evoluat „Orăşelul 

European”, care a devenit tradiţional. S-au desfășurat expoziţii, ateliere de creație, evenimente 

culturale, care au avut ca scop informarea publicului despre Uniunea Europeană. S-a desfășurat și 

un meci de fotbal cu ocazia zilei date. Pentru prima dată a avut loc concursul de artă stradală. De 

asemenea, în premieră, a fost organizat un concurs de artă stradală pentru cea mai reuşită operă cu 

tema „Ziua Europei”. Scopul concursului dat a fost promovarea artei murale, a abilităților tinerilor 

care activează în acest domeniu.  Un obiectiv relevant a fost și renovarea spaţiilor urbanistice ale 

oraşului în stilul capitalelor statelor membre ale Uniunii Europene.6  

Mariana Vîzdoagă în lucrarea sa a ajuns la concluzia că Cultura a oferit Europei, pe 

parcursul istoriei, un cadru spiritual unitar și un patrimoniu comun. Diversitatea culturală a 

permis depășirea diferențelor interculturale, consolidînd o cultură mai vastă și mai bogată.7 

                                                           
1 Ministerul Justiției al Republicii Moldova, Ziua Europei – prilej pentru promovarea valorilor democratice și a 

standardelor Uniunii Europene, http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=1949  
2 Moldova Europeană, Promovarea UE în şcolile din Republica Moldova, http://infoeuropa.md/de-

educatie/promovarea-ue-in-scolile-din-republica-moldova/  
3 Moldova Europeană, Prin promovarea valorilor europene către o poziţie civică europeană,  

http://infoeuropa.md/platforma-societatii-civile-pentru-europa/prin-promovarea-valorilor-europene-catre-o-pozitie-

civica-europeana/    
4 Centrul pro european de servicii și comunicare, Anul promovării valorilor europene- Resurse, evenimente, comunicare,  

http://cpescmdlib.blogspot.md/2015/04/anul-promovarii-valorilor-europene.html  
5 Centrul pro european de servicii și comunicare, Anul promovării valorilor europene,  

http://cpescmdlib.blogspot.md/2014/11/anul-bibliologic-2015-anul-promovarii_12.html  
6 SUPORT PENTRU IMPLEMENTAREA DCFTA ÎN REPUBLICA MOLDOVA, Ziua Europei 2016, 

http://dcfta.md/ziua-europei-2016  
7 Mariana Vîzdoagă, “Cetăţeanul UE în contextul RepubliciiMoldova:Perspective, Realizări, Consecinţe”,   

https://cieuropeana.wordpress.com/category/media/studiistagiiconcursuri/eseuri-europene/   

http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=1949
http://cpescmdlib.blogspot.md/2015/04/anul-promovarii-valorilor-europene.html
http://cpescmdlib.blogspot.md/2014/11/anul-bibliologic-2015-anul-promovarii_12.html
http://dcfta.md/ziua-europei-2016
https://cieuropeana.wordpress.com/category/media/studiistagiiconcursuri/eseuri-europene/
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Dialogul intercultural – principiu al procesului de integrare    

UE ia măsuri pentru a proteja patrimoniul cultural comun al Europei și pentru a-l face 

accesibil tuturor. 

Domeniile principale și cele adiacente ale culturii în UE sunt: 

 Creația și arta; 

 Educația, aici incluzîndu-se multilingvismul; 

 Cercetarea științifică; 

 Tehnologiile informației și comunicației; 

 Politica socială; 

 Dezvoltarea regională. 

Atît Comisia Europeană cît și Consiliul Europei conlucrează în vederea promovării Culturii 

în Europa, avînd în vedere diversitatea de cultură a țărilor ce o formează.  

Consiliul Europei pentru prima dată a formulat definiția a ceea ce reprezintă dialogul 

intercultural în Declarația de la Opatija 20031, astfel “Dialogul intercultural este un schimb 

deschis și de opinii între indivizi și grupuri care aparțin unor culturi diferite, care duce la o 

înțelegere mai profundă a percepției celuilalt la nivel mondial”. 

Alte definiții le putem găsi pe portalul Open lines to Intercultural Dialogue2 este un proiect 

participativ online, inițiat de LabforCulture care cere utilizatorilor să contribuie prin propria lor 

definiție a dialogului intercultural. 

Un aspect important ce merită a fi menționat este promovarea dialogului intercultural, 

astfel anul 2008 find proclamat Anul European al Dialogului Intercultural.3 

Decizia nr 1983/2006 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 

2006 privind Anul european al dialogului intercultural a stabilit obiectivul principal prin care s-a 

urmărit să sporească vizibilitatea, eficiența și coerența tuturor programelor și acțiunilor europene, 

care contribuie la dialogul intercultural, cum ar fi Europa pentru cetățeni 2007-13 și 

" Cultura programului".  

Obiectivele generale ale anului s-au concentrat pe: 

 promovarea dialogului intercultural; 

 sublinierea oportunităților dialogului intercultural prevăzînd o societate diversă; 

 creșterea gradului de conștientizare a valorii cetățeniei active; 

 sublinierea diversității contribuției la patrimoniul țărilor Uniunii Europene (UE) 

Un alt act relevant pentru acest domeniu a fost Raport al Comisiei către Consiliu, 

Parlamentul European, Comitetul economic și social european și Comitetul regiunilor Evaluarea 

Anului european al dialogului intercultural 20084 prin care Comisia a concluzionat că anul a 

realizat cel mai mare succes în creșterea gradului de conștientizare a problemelor dialogului 

intercultural, în special în rândul factorilor de decizie politică, precum și în mobilizarea părților 

interesate, mai ales în domeniul artelor și culturii, deasemenea Comisia a formulat 11 recomandări. 

Cartea albă a Consiliul Europei5 din 7 mai 2008 privind dialogul intercultural, intitulată 

„Să trăim împreună cu egală demnitate” reprezintă unicul document de politici în domeniul vizat 

                                                           
1 Conference of European Ministers responsible for cultural affairs on “The new role and new responsibilities of 

ministers of culture in initiating intercultural dialogue, with due regard for cultural diversity” (Opatija/Croatia, 20-22 

October 2003, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805de16e  
2 LabforCulture, Open lines to Intercultural Dialogue,  

 http://openlines.labforculture.org/display.php  
3 Decizia nr 1983/2006 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind Anul european 

al dialogului intercultural (2008),  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l29017  
4 Raport al Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor- Evaluarea Anului European al dialogului intercultural 2008/*COM/2010/0361*final/, http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52010DC0361  
5 Carta albă a Consiliului Europei din 7 mai 2008, 

,http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/whitepaper_EN.asp#TopOfPage  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:l29015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:l29016
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805de16e
http://openlines.labforculture.org/display.php
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l29017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52010DC0361
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52010DC0361
http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/whitepaper_EN.asp#TopOfPage
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ce reflectă obiectivele pe termen mediu și lung la nivel național, regional și local. 

În 2015 miniștrii educației a UE s-au întrunit în vederea analizei oportunității dialogului 

intercultural în sfera educației, astfel conform Raportului referitor la rolul dialogului intercultural, 

al diversității culturale și al educației în promovarea valorilor fundamentale ale UE1 s-a 

identificat  necesitatea unor eforturi comune în vederea prevenirii și  combaterii unor fenomene 

sociale ca  marginalizarea, intoleranța, rasismul și radicalizarea.  

Raportul a identificat o serie de oportunități și provocări, deasemenea a formulat 

recomandări concrete de acțiune la nivel guvernamental, și la nivelul Uniunii 

Europene.recomandarea de bază a fost recunoașterea rolului major pe care îl are cultura în 

consolidarea păcii și în soluționarea disputelor, astfel cultura a devenit o preocupare continuă pe 

agenda de dezvoltare a Uniunii Europene.  

Promovarea dialogului intercultural în cadrul academic și în colaborare cu societatea civilă 

sunt prioritatea Centrului European de dialog intercultural2. Sarcinile de bază ale sale sunt:  

 informarea despre practicile dialogului intercultural în Uniunea Europeană;  

 analiza şi interpretarea corectă a specificului dialogului intercultural în Uniunea 

Europeană;  

 identificarea abordărilor curente cu privire la dialogul intercultural în Uniunea 

Europeană, prin prisma creșterii rolului său pe plan internațional;  

 consolidarea mecanismele privind studiile asupra dialogului intercultural în Uniunea 

Europeană. Aceasta își atinge finalitatea prin cooperarea comunităţii academice naționale cu cea 

regională;  

 identificarea şi analiza politicile de dialog intercultural; 

 relevarea impactului dialogului intercultural european asupra statelor member și celor 

vecine;  

 facilitarea cooperării statelor în domeniul dialogului intercultural. 

Prerogativa de bază în promovarea politicii culturii în Republica Moldova o are Ministerul 

Culturii. 

Cadrul normativ național relevant îl constituie: 

1. Legea culturii3, care în art.2 stipulează noțiunea de cultură: “totalitatea modelelor de 

gîndire, simţire şi acţiune din sferele materială şi spirituală ale societăţii şi produsul valoric al 

acestora ”. 

2. Strategia de dezvoltare a culturii „Cultura 2020”4 stabilește obiectivele generale și 

direcţiile de dezvoltare a politicii culturale a Republicii Moldova:  

 salvgardarea patrimoniului cultural naţional;  

 asigurarea circulaţiei reale şi virtuale a produsului cultural;  

 creşterea ponderii economice a sectorului cultural şi a industriilor creative;  

 sporirea contribuţiei culturii în dezvoltarea coeziunii sociale. 

Pe parcursul ultimilor ani, colaborarea culturală internaţională a fost pusă în sarcina 

Direcţiei Relaţii Externe şi Integrare Europeană a Ministerului Culturii a cărei priorităţi de bază 

au vizat următoarele activităţi: ”5 

                                                           
1 Raport al Comisiei pentru cultură și Educație UE 21 decembrie 2015 referitor la rolul dialogului intercultural, al 

diversității culturale și al educației în promovarea valorilor fundamentale ale UE (2015/2139(INI)), 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015 

0373+0+DOC+XML+V0//RO  
2 e-Institute, Centrul European de dialog intercultural, http://studiieu.org/centrul-european-de-dialoguri-interculturale  
3 Legea culturii  nr.413 din 27.05.1999, Publicat : 05.08.1999 în Monitorul Oficial Nr. 83-86 ,  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311664  
4 Hotărîrea Guvernului nr.271 din 09.04.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a culturii „Cultura 2020” 

şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia, Publicat : 18.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 92-98,  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352588  
5 Ghenadie Șonțu, Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, Moldova, 16th edition, 2015,  

http://www.culturalpolicies.net/down/moldova_ol_012015.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015%200373+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015%200373+0+DOC+XML+V0//RO
http://studiieu.org/centrul-european-de-dialoguri-interculturale
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311664
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352588
http://www.culturalpolicies.net/down/moldova_ol_012015.pdf
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a) implicarea activă a Moldovei în proiectele iniţiate de Consiliul Europei, Uniunea 

Europeană şi UNESCO;  

b) promovarea imaginii culturale a ţării prin participarea grupurilor artistice la 

evenimentele culturale din străinătate;  

c) promovarea turismului cultural naţional la nivel internaţional.” 

Moldova a ratificat importante tratate şi convenţii culturale internaţionale încheiate în 

cadrul: Comunității statelor Independente, Consiliului Europei, Organizației de cooperare la Marea 

Neagră, Uniunii Latine. 

Republica Moldova a aderat la UNESCO,  a semnat Convenţia Culturală Europeană și a 

devenit membru al Agence de la Francophonie. 

a) În cadrul Programului anterior al UE – ”Cultura 2007-2013”, Republica Moldova a 

implementat șase proiecte cu un buget totalde 948,14 mii de euro:1 

1. ”Pianul: reflecție a culturii europene”, 

2. ”Portul culturilor”, 

3. ”Tandem: crearea legăturilor trans-naționale între Moldova și Ucraina”, 

4. ”Patrimoniu – identitate și comunicare în practicile artei contemporane europene”, 

5. ”Oglinzi ale Europei” 

6. și ”Music Crossover – Conexiuni Est-Vest”. 

Totodată, în cadrul Programului Cultura al Parteneriatului Estic, Republica Moldova a 

participat în patru proiecte cu un buget total de 2,489 mil. de euro: 

1. „Împărtăşind istoria – Dialoguri culturale”,  

2. ”SAY CHEESE: Albumul fotografic al familiei est-europene”,  

3. ”Spaţii Publice Durabile în Ţările Estice (SPACES)”,  

4. ”Valorificarea şi Îmbunătăţirea Managementului Micilor Centre Istorice din cadrul 

regiunii Parteneriatului Estic”. 

La data de 18 martie 2015 Republica Moldova a semnat Acordul cu UE privind participarea 

RM la Programul „Europa Creativă”2, care este cel mai important program de finanţare al 

Comisiei Europene pe domeniul Cultură şi Media. Programul “Europa Creativă” reprezintă 

programul Uniunii pentru sectoarele culturale şi creative, a fost întemeiat prin rezoluţia 

Parlamentului European nr. 1295/2013 şi a Consiliului, din 11 decembrie 20133 stabilind 

următoarele obiective generale: 

a) ”păstrarea, dezvoltarea și promovarea diversității lingvistice și culturale europene și 

promovarea patrimoniului cultural al Europei; 

b) consolidarea competitivității sectoarelor culturale și creative europene, în special 

competitivitatea sectorului audiovizualului, cu scopul de a promova o creștere inteligentă, durabilă 

și favorabilă incluziunii”. 

Republica Moldova a ratificat acest accord prin lege4 la data de 09.04.2015. Astfel, 

                                                           
1Moldova Europeană, „Europa Creativă” deschide mari perspective culturii din Republica Moldova,  

http://infoeuropa.md/interviuri/europa-creativa-deschide-mari-perspective-culturii-din-republica-moldova  
2 ACORD dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul 

„Europa Creativă”:  programul UE pentru sectoarele culturale şi creative,  şi privind cooperarea dintre Republica 

Moldova şi Uniunea Europeană în subprogramul MEDIA  al Programului „Europa Creativă” Bruxelles, 18 martie 

2015,http://infoeuropa.md/ue-privind-rm/acord-dintre-republica-moldova-si-ue-privind-participarea-rm-la-

programul-europa-creativa  
3 Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind 

instituirea programului „Europa creativă” (2014-2020) și de abrogare a Deciziilor nr. 1718/2006/CE, nr. 

1855/2006/CE și nr. 1041/2009/CE Text cu relevanță pentru SEE, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/221 din 

20.12.2013,  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1295  
4 Legea Republicii Moldova nr. 60 din  09.04.2015  pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea 

Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul „Europa  Creativă”:  programul UE pentru sectoarele 

culturale şi creative, şi privind cooperarea dintre Republica Moldova şi  Uniunea Europeană în subprogramul MEDIA 

al Programului „Europa Creativă, Publicat: 01.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 105-109 art Nr: 185, 

http://infoeuropa.md/interviuri/europa-creativa-deschide-mari-perspective-culturii-din-republica-moldova
http://infoeuropa.md/ue-privind-rm/acord-dintre-republica-moldova-si-ue-privind-participarea-rm-la-programul-europa-creativa
http://infoeuropa.md/ue-privind-rm/acord-dintre-republica-moldova-si-ue-privind-participarea-rm-la-programul-europa-creativa
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1295
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Moldova a devenit eligibilă pentru a obţine finanţări pentru realizarea proiectelor din sectoarele 

culturale şi creative ale sub-programului „Cultură”, şi pentru anumite activităţi din sub-

programul „Media” ale Programului „Europa Creativă”.1 Programul are un buget total de 1,46 

miliarde de euro pentru perioada 2014-2020 și este gestionat de Comisia Europeană prin Agenția 

Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, care primește și evaluează aplicațiile.2 

În noiembrie 2015, Consiliul de Miniștri ai educației, tineretului, culturii și sportului a 

confirmat că dialogul intercultural prin cultură și arte are un rol important în integrarea refugiaților. 

Astfel Comisia Europeană a lansat un Apel de propuneri trans-sectorial, pentru a facilita integrarea 

refugiaților în mediul european3. Astfel s-a trasat obiectivul general al apelului menționat care se 

manifestă prin sprijinirea proiectelor culturale, audiovizuale și transsectoriale. Scopul acestora îl 

reprezintă facilitarea integrării refugiaților în mediul european, precum și îmbunătățirea înțelegerii 

culturale reciproce, consolidînd solidaritatea prin încurajarea dialogului intercultural și 

interreligios,bazîndu-se pe toleranță și respect față de alte culturi.4 

Autorii Diana Cheianu-Andrei și Igor Andrei5 au realizat în anul 2010 un studiu 

Minorităţile etnice în Republica Moldova: dialogul intercultural între tineri. În cadrul studiului 

dat autorii au stabilit că ”componenţa etnică a populaţiei Republicii Moldova (fără populaţia din 

Transnistria), înregistrată la recensământul din 2004, relevă că moldovenii, etnia majoritară, 

constituie 75,8% din totalul populaţiei, ucrainenii – 8,4%, ruşii – 5,9%, găgăuzii – 4,4%, românii 

– 2,2%, bulgarii – 1,9% şi alte naţionalităţi – 1,0%. Tinerii intervievaţi au relatat că fiecare etnie 

se deosebeşte de celelalte prin: (i) tradiţii şi obiceiuri: „...nunţile care sunt însoţite de dansuri 

specifice..”; „...sărbătorile de Anul Nou, obiceiurile de Paşti, în general sărbătorile religioase”, 

inclusiv bucătăria naţională; (ii) limba care provoacă unele dificultăţi în procesul comunicării; (iii) 

felul de a fi al fiecărei etnii „modul de a gândi” sau de a munci, „bulgarii, ruşii sunt capricioşi în 

privinţa muncii pe care o fac, iar moldovenii lucrează la ceea ce este”, „ţiganii au cuzniţe, iar 

moldovenii nu ştiu să lucreze la ele”.” La momentul finalizării cercetării autorii au identificat 

următoarele lacune: 

 se impune necesitatea implementării unei strategii de educaţie interculturală de către 

Ministerul Educaţiei,Tineretului și Sportului; Departamentul Relaţii Interetnice în colaborare cu 

reprezentanţii societăţii civile, care să promoveze cunoaşterea culturii diferitelor etnii, educînd 

toleranța prin acceptarea diversității;  

 implicarea activă a mass-mediei în procesul de informare a populaţiei cu privire la 

cultura diferitelor etnii;  

 oferirea largă de oportunități reprezentanților alltor etnii în învățarea limbii romîne 

precum și oferirea de posibilități în utilizarea limbii materne;  

 ridicarea nivelului de toleranţă a elevilor în cadrul procesului  de învăţământ faţă de 

reprezentanţii altor etnii. 

Astfel, ca urmare a mai multor studii și programe europene în 2015 a fost realizat proiectul 

Strategiei de Integrare a Minorităţilor Naţionale a Republicii Moldova (2015-2020)6 care este 

                                                           
http://infoeuropa.md/ue-privind-rm/acord-dintre-republica-moldova-si-ue-privind-participarea-rm-la-programul-

europa-creativa 
1 Moldova Europeană, „Europa Creativă” deschide mari perspective culturii din Republica Moldova,  

http://infoeuropa.md/interviuri/europa-creativa-deschide-mari-perspective-culturii-din-republica-moldova  
2 Ministerul Culturii al RM, Despre programul Europa Creativă, http://www.mc.gov.md/ro/content/despre-programul-

europa-creativa  
3 Moldova Europeană, Consolidarea înţelegerii culturale, a dialogului intercultural şi a toleranţei,  

http://infoeuropa.md/asistenta-europeana/consolidarea-intelegerii-culturale-a-dialogului-intercultural-si-a-tolerantei/  
4 Comisia Europeană, Cerere de propuneri EACEA/12/2016 în cadrul programului Europa Creativă – componenta 

transsectorială, Sprijin pentru integrarea refugiaților,  

http://infoeuropa.md/files/consolidarea-intelegerii-culturale-a-dialogului-intercultural-si-a-tolerantei.pdf  
5 Diana Cheianu-Andrei, Igor Andrei, Minorităţile etnice în Republica Moldova: dialogul intercultural între tineri, 

http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/02.-p.13-181.pdf  
6 Strategia de Integrare a Minorităţilor Naţionale a Republicii Moldova (2015-2020) – proiect,  

http://infoeuropa.md/ue-privind-rm/acord-dintre-republica-moldova-si-ue-privind-participarea-rm-la-programul-europa-creativa
http://infoeuropa.md/ue-privind-rm/acord-dintre-republica-moldova-si-ue-privind-participarea-rm-la-programul-europa-creativa
http://infoeuropa.md/interviuri/europa-creativa-deschide-mari-perspective-culturii-din-republica-moldova
http://www.mc.gov.md/ro/content/despre-programul-europa-creativa
http://www.mc.gov.md/ro/content/despre-programul-europa-creativa
http://infoeuropa.md/files/consolidarea-intelegerii-culturale-a-dialogului-intercultural-si-a-tolerantei.pdf
http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/02.-p.13-181.pdf
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documentul-cheie de politici, care stabilește obiective pe termen mediu (6 ani) și determină 

mecanismele naţionale pentru consolidarea apartenenței civice față de statul Republica Moldova. 

Printre mecanismele date menționăm: 

 asigurarea cetățenilor alolingvi, copiilor și adulților, posibilități pentru studierea și 

aplicarea limbii de stat; 

 promovarea limbilor minorităților naționale; 

 acordarea de șanse egale pentru minoritățile naționale de a participa la viața publică 

a statului;  

 înlesnirea dialogului intercultural. 

Strategia1 stabilește că Dialogul intercultural și edificarea identității civice față de statul 

Republica Moldova reprezintă una dintre cele mai importante instrumente de consolidare a 

societății și se realizează pe următoarele direcții prioritare: 

 Facilitarea şi extinderea dialogului intercultural în Republica Moldova. Succesul 

realizării efective a obiectivului dat ține de respectarea drepturilor omului, prin aplicarea 

principiilor de nedescriminare și toleranță. 

 Crearea premiselor favorabile pentru educaţia interculturală. Sistemul de 

învăţămînt al Republicii Moldova, inclusiv și educația informală au sarcina să cuprindă informaţia 

cu privire la diversitatea etnică și culturală a statului nostru. 

 Abordarea şi prevenirea discriminării, urii şi tensiunilor interetnice și segregării.  

 Consolidarea identității civice față de statul Republica Moldova. Dezvoltarea 

identității civice se bazează pe spiritul civic şi unitatea poporului Republicii Moldova.  

În școlile din Republica Moldova în programa școlară a fost introdusă disciplina Educația 

interculturală  a cărei obiectiv major este deprinderea copiilor de a trăi impreună cu ceilalţi, prin 

dezvoltarea cunoaşterii celuilalt, a istoriei sale, a tradiţiilor şi a spiritualităţii sale. 

Dialogul intercultural în Republica Moldova se realizează, deasemenea, și prin 

multitudinea de  festivaluri internaționale și naționale. Printre acestea enumerăm:  

 festivalul internaţional „Marţişor”,  

 festivalul „Ethno-Jazz”,  

 festivalul de operă şi balet „Invită Maria Bieşu”,  

 festivalul Vinului,  

 festivalul Medieval,  

 IaMania,  

 Gustar,  

 festivalul internaţional de film documentar „Cronograf”,  

 festivalul Etno-Balcanic. 

O mîndrie pentru orășelul Cahul, în care îmi fac studiile, reprezintă două festivale 

internaționale: 

1. Nufărul Alb  reprezintă un festival internațional de folclor care se  desfăşoară în ani 

impair și cuprinde: parada portului popular; programe de evoluare ale grupurilor folclorice şi 

soliştilor serate ale prieteniei; conferinţe de presă; expoziţii şi tîrguri ale artelor tradiţionale; 

activităţi de recreiere. 

2. Faces of Friends (august)  reprezintă un festival internațional anual de muzică din 

Moldova și țările vecine. În decursul celor două zile ale festivalului, cele mai bune trupe din 

Moldova, precum și din România,  Rusia și Ucraina oferă concerte de muzică pop, rock și jazz. În 

mod tradițional, noaptea dintre cele două zile este numită “Jazz Night” (”Noaptea de Jazz”), cu 

prestații speciale, deseori improvizate, ale diferitor artiști. 

                                                           
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2373  
1 Strategia de Integrare a Minorităţilor Naţionale a Republicii Moldova (2015-2020) – proiect,  

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2373 

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2373
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2373
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Comitetul Miniștrilor UE a afirmat în Carta Albă a Dialogului Intercultural1 că Dialogul 

este elementul cheie pentru viitorul Europei. Noi putem completa această idee afirmînd cu 

siguranță că pentru Republica Moldova Dialogul Intercultural reprezintă un principiu al procesului 

de integrare, care ne ajută să prevenim conflictele etnice, religioase, lingvistice și culturale. 

Relațiile educaționale ale Republicii Moldova cu Uniunea Europeană 

Educaţia, formarea şi tineretul joacă un rol esenţial într-o economie bazată pe cunoaştere, 

deoarece susţin creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă prin încurajarea emergenţei unei 

populaţii adaptabile şi cu înaltă calificare2. 

Comisia Europeană, în cadrul unui training a menționat că economiile naționale își pot 

valorifica potențialul său doar în cazul în care se axează pe sisteme solide de educație și formare, 

inclusiv formarea continuă. S-a ajuns la concluzia că investiția în educație este o investiție de lungă 

durată, a cărei rezultate se vor reflecta asupra dezvoltării unor astfel de domenii ca comerșul, 

industria, știința, etc. Deasemenea nivelul ridicat de educație contribuie la creșterea culturii și 

conștiinței juridice.3 

Tratatul privind UE4 în art.165 stipulează că Uniunea urmărește:”  

 să dezvolte dimensiunea europeană a educației și, în special, prin învățarea și 

răspândirea limbilor statelor membre;  

 să favorizeze mobilitatea studenților și a profesorilor, inclusiv prin încurajarea 

recunoașterii universitare a diplomelor și a perioadelor de studiu;  

 să promoveze cooperarea dintre instituțiile de învățământ; — să dezvolte schimbul de 

informații și de experiență privind problemele comune sistemelor educaționale din statele membre;  

 să favorizeze dezvoltarea schimburilor de tineri și de formatori socio-educativi și să 

sprijine participarea tinerilor la viața democratică a Europei;  

 să încurajeze dezvoltarea educației la distanță,  

 să dezvolte dimensiunea europeană a sportului, prin promovarea spiritului de echitate 

și de deschidere în competițiile sportive și a cooperării între organizațiile cu responsabilități în 

domeniul sportului, precum și prin protejarea integrității fizice și morale a sportivilor, îndeosebi a 

celor mai tineri dintre aceștia.” 

Europa 2020 propune trei priorități pentru dezvoltarea economiei care se completează 

reciproc5: 

 creștere inteligentă: axată  pe dezvoltarea educației, prin ridicarea nivelului de 

cunoaștere și inovare; 

 creștere durabilă: utilizarea eficientă a  resurselor, promovînd resursele ecologice și 

ridicînd gradul de competitivitate; 

 creștere favorabilă incluziunii: ridicarea ratei de ocupare a forței de muncă. 

Este necesar de menționat că în cercetarea noastră relevanță deosebită o reprezintă 

prioritatea nr.1 care este temelia celorlate priorități instituite pri strategia Europa 2020. 

Strategia Europa 2020 definește creșterea inteligentă ca o consolidare a cunoașterii și 

inovării, atribuindu-le calitatea de elemente motrice ale viitoarei creșteri. În vederea obținerii 

rezultatului scontat s-au determinat următoarele măsuri c ear trebui de întreprins: îmbunătățirea 

calității sistemelor naționale de învățământ, ridicarea performanța în domeniul cercetării, 

                                                           
1 Comitetul Miniștrilor UE, Carta Albă a Dialogului Intercultural, CM(2008)30 final, 

https://drive.google.com/file/d/0B-

KDlDM7Z059M2I3ZDYwNWEtNGExMS00NTk3LTk5NmEtNGMzYzNiMTI5Yjdk/view?pref=2&pli=1  
2 Moldova Europeană, Educaţie, formare, tineret, sport, http://infoeuropa.md/educatie-formare-tineret-sport/   
3 Comisia Europeană, Educație, formare, tineret și sport, Bruxelles, 2014, 

http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/ro/education_training_youth_and_sport_ro.pdf  
4 Uniunea Europeană, Versiunile consolidate ale Tratatului privind Uniunea Europeană și Tratatului privind 

funcționarea Uniunii Europene, http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190roc_002.pdf#page=121  
5Comisia Europeană, STRATEGIA EUROPA 2020. O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și 

favorabilă incluziunii, COM(2010) 2020 final,  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ro:PDF  

https://drive.google.com/file/d/0B-KDlDM7Z059M2I3ZDYwNWEtNGExMS00NTk3LTk5NmEtNGMzYzNiMTI5Yjdk/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B-KDlDM7Z059M2I3ZDYwNWEtNGExMS00NTk3LTk5NmEtNGMzYzNiMTI5Yjdk/view?pref=2&pli=1
http://infoeuropa.md/educatie-formare-tineret-sport/
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/ro/education_training_youth_and_sport_ro.pdf
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190roc_002.pdf#page=121
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ro:PDF
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promovarea inovării și transferului de cunoștințe, utilizarea tehnologiilor informaționale, 

asigurarea că ideile noi au aplicabilitate industrial și sunt competitive pe piața europeană.1 

Obiectivul fixat de Comisia Europeană pentru 2020 este consolidarea a celei de a cincea 

libertăți a Uniunii Europene, care constă în libera circulație a persoanelor, a cunoașterii și a 

tehnologiei.2 

Organismele și instituțiile UE cu competențe generale și specifice în domeniul educației sunt: 

 Comisia Europeană 

 Parlamentul European 

 Consiliul Uniunii Europene 

 Banca Europeană de Investiții 

 Institutul European de Inovare și Tehnologie 

 Central European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale 

 Fundația Europeană de Formare 

 Agenția executivă pentru educație, audiovisual și cultură 

 EURYDICE – rețeaua de informare privind educația în Europa 

 EUROPAS 

 Euroguidance 

 Rețelele ENIC-NARIC. 

Educația în Republica Moldova este reflectată prin prisma Strategiei de dezvoltare a educației 

pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”3 care prevede următoarele obiective de dezvoltare:” 

 asigurarea dezvoltării durabile a sistemului educaţional în vederea formării unei 

personalităţi integre, active, sociale şi creative – factori principali ai dezvoltării umane şi ai 

progresului social-economic al ţării; 

 sporirea accesului la educație de calitate pentru toți copiii și tinerii, prin asigurarea 

unui mediu școlar prietenos și protectiv și prin consultarea elevilor, studenților și părinților în 

procesul de luare  a deciziilor; 

 stabilirea direcţiilor prioritare de dezvoltare a educaţiei în R. Moldova şi a 

mecanismelor de realizare a acestora;    

 creşterea eficienţei cheltuirii banului public investit în educaţie, astfel încît resursele 

disponibilizate să fie redirecţionate pentru a îmbunătăți rezultatele învățării, inclusiv prin investiții 

în personalul didactic, procesul educațional și infrastructura instituțiilor de învățămînt; 

 sporirea eficienţei sistemului educaţional, extinderea şi diversificarea ofertelor 

educaţionale prin valorificarea oportunităţilor oferite de tehnologiile informaţionale şi 

comunicaţionale; 

 extinderea şi diversificarea sistemului de instruire a adulţilor pe parcursul întregii vieţi 

din perspectiva formării generale şi a formării profesionale continue, în corespundere cu nevoile 

persoanei raportate la necesităţile socioeconomice; 

 compatibilizarea structurală şi calitativă a învăţămîntului naţional cu spaţiul european 

al educaţiei.” 

Codul Educației al Republicii Moldova4 stabilește în art.4 că ”Educaţia reprezintă o 

prioritate naţională şi factorul primordial al dezvoltării durabile a unei societăţi bazate pe 

                                                           
1 Comisia Europeană, STRATEGIA EUROPA 2020. O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și 

favorabilă incluziunii, COM(2010) 2020 final,  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ro:PDF  
2 Dan Cărbunaru, Creşterea nivelului de educaţie, cheia strategiei UE pentru următorii 10 ani,  

http://www.scoalaedu.ro/news/106/90/Cresterea-nivelului-de-educatie-cheia-strategiei-UE-pentru-urmatorii-10-ani  
3 Hotărîrea Guvernului nr.944 din  14 noiembrie 2014, Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 

„Educaţia-2020”, Publicat : 21.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 345-351, 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355494  
4 COD Nr. 152 din  17.07.2014, Codul Educației al RM, Publicat : 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324,   

http://lex.justice.md/md/355156/   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ro:PDF
http://www.scoalaedu.ro/news/106/90/Cresterea-nivelului-de-educatie-cheia-strategiei-UE-pentru-urmatorii-10-ani
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355494
http://lex.justice.md/md/355156/
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cunoaştere”. 

Promovarea politicii în domeniul educației este în sarcina Ministerului Educației, care 

colaborează pe plan internațional și European în vederea realizării prevederilor tratatelor 

internaționale și legislației europene cu relevanță pentru Republica Moldova. 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării are misiunea de a racorda sistemul național de 

educație la standardele Uniunii Europene. Astfel Republica Moldova este parte la Procesul de la 

Bologna, precum se bucură de o cooperare activă în domeniul educației la nivel regional și 

European.1 

Printre aceste programe, le vom menționa pe cele cu impact pentru Republica Moldova: 

Orizont 2020 

La data de 1 iulie 2014 Republica Moldova a semnat Acordul2 privind participarea la 

Programul Cadru al Uniunii Europene pentru Cercetare şi Inovare - Orizont 2020, fiind primul stat 

din cadrul Parteneriatului Estic,  

Programul Orizont 20203dispune de un fon financiar în sumă de 80 de miliarde €, fiind 

considerat ca fiind cel mai mare program de cercetare și inovare al UE.  

Avantajele participării Republicii Moldova la programul Orizont 2020 sunt:4 

 calitatea de partener egal în cadrul tuturor apelurilor Orizont 2020; 

 parte componentă a mediului academic European, a mediului de afaceri și a instituțiilor 

decizionale în domeniul cercetării și inovării; 

 profitarea de potenţialul ştiinţific European; 

 inițierea de proiecte de cercetare; 

Erasmus+ 

Erasmus+ este un Program al Uniunii Europene pentru Educație, Formare, Tineret și Sport, 

2014 -2020, lansat în ianuarie 2014 și are drept obiectiv de a spori competențele și angajarea în 

cîmpul muncii prin modernizarea Educației, Formării și activităților de Tineret. Programul 

Erasmus + este prevăzut pentru 7 ani și va avea un buget total de 14.7 billioane Euro.5 

Republica Moldova, precum și Ţările Parteneriatului Estic au fost eligibile să participe la 

o parte dintre acţiunile noului Program și anume: Programul Jean Monnet și cel de Masterate 

Comune. În 2015, instituţiile de învăţământ din Republica Moldova au avut acces la alte 2 acţiuni 

noi ale Programului Erasmus +, acestea fiind Credit Mobility (KA1) şi Capacity building (KA2).6 

Potrivit surselor Ministerul Afacerilor externe și integrării Europene în contextul KA1 

(Credit Mobility), RM participă în cadrul proiectelor de mobilitate în comun cu 24 de instituţii de 

învăţământ superior europene din 13 ţări. În cadrul acestor proiecte pentru anul academic 2015-

2016 au fost acceptate circa 400 mobilităţi. În contextul Acţiunii prioritare nr.2, KA2 Capacity 

Building - 3 proiecte de Consolidare a Capacităţilor în învăţământul superior din Moldova au 

primit aprobare pentru finanţare de la Comisia Europeană. Astfel, în urma Apelului 

EAC/A04/2014, selecţia 2015, au fost aprobate 3 proiecte cu o valoare totală de 3.07 mln. euro. 

e-Twinning7(sub-tipul programului Comenius) a fost lansat în 2005 și a reprezentat parte 

componenta a programului eLearning al Comisiei Europene. Din anul 2014 e-Twinning a devenit 

                                                           
1 Art.149 alin.(2) COD Nr. 152 din  17.07.2014, Codul Educației al RM, Publicat : 24.10.2014 în Monitorul Oficial 

Nr. 319-324, http://lex.justice.md/md/355156/ 
2 Lege nr.142 din 17.07.2014 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind 

participarea Republicii Moldova la Programul-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare şi inovare (2014–2020) – 

Orizont 2020, Publicat : 15.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 238-246, 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354325  
3 Comisia Europeană, HORIZON 2020,  https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020  
4 Ministerul afacerilor externe și integrării europene, Participarea în Programele şi Agenţiile UE, 

http://www.mfa.gov.md/participarea-programele-ue/    
5 Ministerul Educației al RM, ERASMUS+, http://www.edu.gov.md/ro/content/erasmus  
6 Ministerul afacerilor externe și integrării europene, Participarea în Programele şi Agenţiile UE, 

http://www.mfa.gov.md/participarea-programele-ue/      
7 Portalul eTwinning, Ce este eTwinning, https://www.etwinning.net/ro/pub/discover/what_is_etwinning.htm  

http://lex.justice.md/md/355156/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354325
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
http://www.mfa.gov.md/participarea-programele-ue/
http://www.edu.gov.md/ro/content/erasmus
http://www.mfa.gov.md/participarea-programele-ue/
https://www.etwinning.net/ro/pub/discover/what_is_etwinning.htm
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parte integrantă a Erasmus+. Organul de administrare a programului eTwinning îl reprezintă 

Biroul Central de Asistenţă care este condus de  European Schoolnet. European Schoolnet este 

formată la nivel internaţional  din 31 ministere europene ale educaţiei. Programul eTwinning este 

sprijinit de 37 de birouri naţionale de asistenţă.  

Programul eTwinning are sarcina să promoveze colaborarea în domeniul învățămîntului în 

Europa prin intermediul tehnologiilor comunicării şi informaţiei (TIC). 

Programul Comenius este direcționat către prima etapă a sistemului de educaţie, învăţământul 

preşcolar –  şcoli secundare. În cadrul programului dat Republica Moldova s-a manifestat în anul 2010, 

la Chișinău avînd loc o masă rotundă cu participarea delegației Uniunii Europene.1 

În Republica Moldova e-Twinning s-a extins atît cantitativ, cît şi calitativ: 89 de şcoli 

înregistrate (inclusiv 13 înregistrate în anul 2015), 170 profesori înregistraţi (38 înregistraţi în anul 

2015) şi 242 de proiecte active.2 

Tempus  

Republica Moldova a acces la programul Tempus în anul 1994. Obiectivul programului dat 

l-a constituit dezvoltarea managementului universitar, perfecționarea curriculei şi a cadrelor 

didactice.  

Reforma învățămîntului în Republica Moldova a beneficiat de cel mare sprijin din partea 

programului Tempus, acesta devenind un instrument-cheie în reforma universitară..3 Acest 

program s-a încheiat în 2013. 

 

În concluzie menționăm că educaţia reprezintă o prioritate naţională în Republica Moldova, 

iar calitatea ei determină, în mare măsură, calitatea vieţii şi creează oportunităţi pentru fiecare 

cetăţean de a se realize din plin. 
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УСЛОВИЯ О ТЕРРИТОРИИ, ОБ ЭКСКЛЮЗИВНОСТИ И  

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В ДИСТРИБЬЮТОРСКОМ ДОГОВОРЕ 

 

Игорь АРСЕНИ, доктор права,  

преподаватель кафедра «Частное право» 

Комратский Госуниверситет 

 

Резюме. В статье освещается особенности таких условий дистрибьюторского 

договора как территория, эксклюзивность и логистические условия. 

Актуальность темы исследования обусловлено тем, что современные 

теоретические и научно-практические исследования, посвященные анализу таких условий 

дистрибьюторского договора как территория, эксклюзивность и логистические условия, 

проводятся в недостаточном объеме. Вместе с тем нельзя не заметить, что комплексных 

исследований данной проблематики не предпринималось, что обусловило наличие вполне 

объяснимых пробелов в теории, и как следствие, нерешенность значимой группы вопросов 

практического правоприменения. Поэтому разработка теоретических аспектов темы 

является высоко актуальной. 

Ключевые слова: дистрибьюторский договор, территория, эксклюзивность, 

логистика. 

 

Abstract. The article highlights the features of such conditions of a distribution agreement 

as a territory, exclusivity and logistic conditions. The relevance of the research topic is due to the 

fact that modern theoretical and scientific-practical research devoted to the analysis of such 

conditions of the distribution agreement as a territory, exclusivity and logistical conditions, are 

conducted in insufficient amounts. At the same time, it is impossible not to notice that there was no 

comprehensive study of this problem, which resulted in the presence of quite understandable gaps 

in the theory, and as a result, the unresolvedness of a significant group of practical enforcement 

issues. Therefore, the development of theoretical aspects of the topic is highly relevant. 

Key-words: distribution agreement, territory, exclusivity, logistics. 

 

Условие о территории является одним из условий дистрибьюторского договора. 

Заключается оно в том, что дистрибьютор назначается ответственным за продажи товаров 

производителя на определенной территории. В соответствии с условием о территории 

дистрибьютор обязуется перепродавать товары, осуществлять их распространение и 

продвижение на определенной территории. 

Необходимость условия о территории обусловлена стремлением производителя 

спланировать сбыт и организовать дистрибуцию (распределение) своих товаров. Иногда 

важнее даже не увеличение сбыта, а неизменное, бесперебойное распределение 

производимых товаров. Выполнение этой задачи производителя осуществимо путем 

разделения территорий ответственности между дистрибьюторами. Последние же в свою 

очередь способны предложить производителю навыки сбыта на заданной территории, опыт 

и сложившиеся коммерческие связи. При этом не обязательно, чтобы дистрибьютор был 

эксклюзивным, т.е. продавал на определенной территории товары только одного 

производителя. Вполне ординарна для рынка ситуация, при которой дистрибьютор 

занимается дистрибуцией товаров одной категории разных производителей (например, 

кондитерскую продукцию - печенье, карамель, шоколад и др; бытовую химию и т.д.). Ведь 

для товаров одной категории рынок сбыта единый - магазины примерно одного торгового 

формата. Иными словами, территориальная привязка дистрибьютора неразрывно связана с 

его профессионализмом. 

В доктрине гражданского и коммерческого права среди ученых существуют спорные 

мнения относительно того, является ли условие о территории, где будет осуществлять 
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реализацию товаров дистрибьютор существенным.  

Партин А.М. указывает, что «условия о территории осуществления дистрибьютором 

реализации товара является существенным, так закрепляются конкретные границы 

действия, вытекающие из предмета дистрибьюторского договора». [7, c.12] 

Маслова В.А. также отмечает условие о территории существенным условием 

дистрибьюторского договора. [5, c.11] 

Табан И. в своем исследовании также отмечает, что «территория является одним из 

существенных условий, которое должно быть указано в договоре». [8, p. 41] 

В результате анализа заключаемых дистрибьюторских договоров было выявлено, 

что условие о территории является существенным условием. Условие о территории 

означает вид административно - территориальной единицы, в которой дистрибьютор будет 

осуществлять реализацию товаров, к которой относят регион, район, муниципий, город или 

даже государство. Условие о территории, позволяет выявить, какие административные 

единицы обеспечены постоянным присутствием дистрибьютора, и какие еще нет. 

Условие о территории в дистрибьюторском договоре имеет соотношение со ст. 1210 

ГК РМ, в которой предусмотрена оговорка о конкуренции, которая устанавливает 

ограничение принципала на заключение агентских договоров с другими агентами либо 

ограничении его деятельности в отношении определенных товаров и на определенной 

территории, где осуществляет деятельность агент.[3]  

При установлении в дистрибьюторском договоре условий о территории, стороны 

должны учитывать требования ст. 11 Закона РМ «О конкуренции» №183 от 11.07.2012г. [4], 

согласно которой запрещается заключать соглашения между предприятиями, если оно 

приводит к разделу товарного рынка по территориальному принципу, ограничению доступа 

других продавцов или покупателей на рынок, объему продажи товаров, ассортименту и 

категории товаров и т.д. 

Зачастую на практике возникают вопросы, являются ли дистрибьютор и поставщик 

картелями или являются конкурирующими сторонами, а также заключаемый ими 

дистрибьюторский договор выступает ли в качестве соглашения направленного на раздел 

рынка и его контроль? 

На данные вопросы попытаемся ответить через призму Закона РМ «О конкуренции». 

С точки зрения Закона РМ «О конкуренции» дистрибьюторский договор 

рассматривается как «вертикальное соглашение» - соглашение, в силу которого два и более 

независимых предприятия осуществляют деятельность по производству или сбыту на 

разных уровнях, которые относятся к условиям, при которых стороны вправе осуществлять 

покупку, продажу или перепродажу определенных товаров. 

В рамках дистрибьюторского договора действуют две основные стороны – 

поставщик и дистрибьютор. Данные стороны являются независимыми предприятиями, 

каждый из которых действуют отдельно на товарном рынке. Так дистрибьютор может 

распространять товары поставщика на определенной территорий, но в свою очередь, 

поставщик будет лишен возможности распространять товары, напрямую, и наоборот, 

поставщик будет иметь возможность продавать товары через другого дистрибьютора на 

иной территорий, что будет лишать другого дистрибьютора права продавать на этой 

территорий товары. Таким образом, из сказанного можно сделать вывод, что поставщик и 

дистрибьютор являются конкурирующими сторонами на одном и том же уровне товарного 

рынка, на котором дистрибьютор покупает товары у производителя для их дальнейшей 

перепродажи. Такого рода продажи расцениваются как «конкурирующие продажи". Можем 

выделить два вида конкурирующих продаж при дистрибьюторстве: 1) в случаях, когда 

поставщик сам выступает в качестве продавца товаров и осуществляет прямые продажи; 2) 

в случаях, когда поставщик присутствует на товарном рынке опосредовано, то есть 

осуществляет продажу товаров через своих контролируемых дистрибьюторов. В данных 

случаях поставщик выступает в качестве конкурента по отношению к независимым 
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дистрибьюторам, а их правоотношения соответствуют признакам «вертикальности». 

Вышеизложенное дает основание сделать вывод, что дистрибьютор и поставщик 

являются конкурентами, и тем самым не создают картеля в силу ст. 7 Закона РМ «О 

конкуренции» согласно которой злостным картелем является антиконкурентное 

горизонтальное соглашение, за исключением соглашения малой важности, которое прямо 

или косвенно, отдельно или вместе с другими факторами, находящимися под контролем 

сторон, имеет своим предметом: a) установление цен продажи продуктов третьим лицам; b) 

ограничение производства или продаж; c) распределение рынков или клиентов; d) участие 

в торгах или других формах конкурса оферт с фальшивыми офертами. Учитывая, что 

злостные картели являются самыми серьезными антиконкурентными соглашениями, 

считается, что они сами по себе способны препятствовать, ограничивать или искажать 

конкуренцию. 

Учитывая «вертикальность» дистрибьюторского договора, то следует отметить, что 

данный договор не направлен на раздел товарного рынка и контроль его со стороны 

поставщика и дистрибьютора по следующим обоснованным причинам. Одной из важных 

особенностей дистрибьюторского договора является, то, что продажи согласно его 

условиям осуществляются на конкурентной основе на уровне канала распределения 

товаров более низкому звену, по отношению к тому с кем заключается данный договор. 

Другими словами конкуренция продаж между поставщиком и дистрибьютором 

осуществляется либо оптовым, либо розничным продавцам, а не исключительно оптовым, 

что не предполагает прямую продажу конечным потребителям, так как дистрибьютор как 

специфический участник торгового оборота выступает в качестве посредника фактического 

посредника между производителем и розничными продавцами. 

Таким образом, между дистрибьютором и поставщиком не заключается 

дистрибьюторское соглашение о прямой продаже розничным продавцам, так как 

контрагентами поставщика выступают только оптовые покупатели или дистрибьюторы, а 

контрагентами дистрибьютора выступают розничные покупатели, а контрагентами 

розничных продавцов являются конечные покупатели (потребители). Из этого можем 

сделать следующие важные выводы. Во-первых, союз дистрибьютора и поставщика будет 

считаться картелем, когда между ними заключено «горизонтальное» дистрибьюторское 

соглашение, т.е. соглашение, заключенное между двумя или несколькими предприятиями, 

которые работают на одном и том же уровне рынка. Во – вторых, к заключенному между 

поставщиком и дистрибьютором дистрибьюторскому соглашению не могут применяться 

нормы о картеле, поскольку и поставщик и дистрибьютор действуют на разных уровнях 

рынка, т.е. осуществляют продажи разным участникам торгового оборота – поставщик 

продает дистрибьютору, дистрибьютор – розничным продавцам. Такая схема 

свидетельствует о разных целях и областях деятельности дистрибьютора и поставщика, не 

ограничивающая их возможностей на товарном рынке. 

Все вышеизложенное свидетельствует, что деятельность поставщика и 

дистрибьютора в рамках дистрибьюторского договора не создает картеля, не направлено на 

раздел и контроль сегмента или всего рынка, поскольку поставщик действует на товарном 

рынке по согласованию с дистрибьютором. 

Условие о территории выработано практикой торгового оборота и облегчает 

планирование производителем сбыта товаров. В договоре может быть установлена 

ответственность за нарушение дистрибьютором условия о территории, (если он 

осуществляет продажу товаров за ее пределы) в виде уменьшения размера скидки. Само по 

себе включение условия о территории в договоры не означает, что их выполнение 

дистрибьютором повлечет раздел рынка и нарушит конкуренцию. Именно поэтому 

дистрибьюторский бизнес широко распространен в Республике Молдова и во всем мире. 

Дистрибьюторская деятельность направлена не на ограничение конкуренции, а на 

разграничение сфер деятельности и организацию торгового оборота по сегментам. 
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Условие о территории относится к числу условий организационного характера, а 

также будет является существенным условием для дистрибьюторского договора, если 

стороны, это прямо предусмотрели в тексте дистрибьюторского договора. В этом случае, 

без условия о территории дистрибуция невозможна. Так как договариваться о показателях 

по объему сбыта и покрытию точек розничной продажи, в зависимости от которых будут, 

выплачиваются скидки и премии, производитель и дистрибьютор могут только 

применительно к конкретной территории, обозначенной географическими границами. 

В этом контексте без этого условия дистрибьюторский договор существовать не 

может, а превращается в обычный договор поставки, осложненный условиями о скидках за 

осуществление действий дистрибьютором, не связанных с организацией сбыта на 

территории. Очевидно, что скидки за объем приобретаемых товаров, ассортимент, 

рекомендованные цены могут начисляться и при обычной поставке. А для 

дистрибьюторского договора существенное значение имеют организационные условия 

сбыта применительно к определенной территории, за выполнение которых выплачивается 

вознаграждение. 

Следует отметить, что с существующими научными точками зрения относительного 

того, что договорное условие о территории является существенным мы не согласны.  

В соответствие с ч.(1) ст. 679 ГК РМ, договор считается заключенным, если 

сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

Существенными считаются условия, которые предусмотрены законом как таковые или в 

отношении которых по заявлению одной из сторон необходимо достигнуть соглашение.  

В этом контексте следует отметить, что если стороны в дистрибьюторском договоре 

не предусмотрели территорию, на которой дистрибьютор будет осуществлять свою 

деятельность, то его действия не будут ограничены территориальными границами. В таком 

случае дистрибьютор не будет обязан соблюдать условия о территории, а должен будет 

исполнять обязательство по выполнению предусмотренного договором объема продаж. В 

этом случае, если дистрибьютор находится на территории РМ, то он вправе осуществлять 

деятельность на всей территорий РМ, в том, числе продавать товары за рубеж. 

По нашему мнению, с учетом требований ч.(1) ст. 679 ГК РМ, условие 

дистрибьюторского договора о территории, не может считаться существенным, поскольку 

дистрибьюторский договор будет считаться заключенным и без закрепления данного 

условия, но если стороны включают данное условие, то оно становиться существенным не 

в силу значимости, а в силу прямого указания закона. 

Данная позиция непосредственно связана с условием дистрибьюторского договора 

об эксклюзивности, что означает право поставщика заключить договор с единственным 

дистрибьютором, который будет осуществлять реализацию товаров единолично, что 

лишает поставщика права заключать договоры с другими дистрибьюторами на договорной 

территории.  

В частности, выделяют три основных вида дистрибьюторских договоров в 

зависимости от того, сколько дистрибьюторов привлекается для продажи товаров: 1) 

договор исключительной дистрибьюции, который даёт право поставщику поставлять 

товары одному единственному дистрибьютору в пределах одной территории; 2) договор 

выборочной дистрибьюции, что предполагает выбор право поставщика выбирать 

дистрибьютора по определенным критериям. Например, поставлять лекарства мелким или 

крупным аптечным сетям; 3) договор исключительной продажи означает обязанность 

дистрибьютора приобрести товар у поставщика или производителя указанного 

поставщиком. 

Договорное условие об эксклюзивности предполагает право поставщика привлекать 

других дистрибьюторов для продажи товаров на оговоренной территории, либо поставщик 

заключает дистрибьюторский договор с единственным дистрибьютором. [1, c.141] 

Условие об эксклюзивности, также как и условие о территории, не является 
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существенным, пока стороны прямо это не предусмотрят в договоре как существенное 

условие. В таком случае дистрибьюторский договор будет считаться неэксклюзивным. 

Дистрибьюторский договор считается эксклюзивным только в том случае, когда поставщик 

предоставил право реализовывать товары единому дистрибьютору в пределах одной 

территории без права привлечения других дистрибьюторов. 

Часто условия дистрибьюторского договора, регулирующие транспортировку, 

доставку, хранение товаров, называют логистическими 

Логистика представляет собой инструмент менеджмента, способствующий 

достижению стратегических, тактических или операционных целей организации бизнеса за 

счет эффективного с точки зрения снижения общих затрат и удовлетворения конечных 

потребителей по качеству продуктов и услуг управления материальными или сервисными 

потоками, а также сопутствующими им потоками финансовых средств.[2,c.124] 

Также логистику определяют как процесс планирования и обеспечения (включая 

контроль) эффективного и непрерывного поступления товаров и сопутствующей 

информации оттуда, где они создаются, к потребителю, направленный на всемерное 

удовлетворение потребительских запросов. 

Необходимость включения логистических условий в договор объясняется 

стремлением обеспечить качество товаров, построить такие каналы сбыта, которые бы 

позволяли обеспечивать своевременность, полноту и ритмичность поступления товаров в 

точки реализации. Иными словами, логистические условия направлены на более 

экономическое и рациональное осуществлением операций по доведению товаров до 

потребителей. 

Можно выделить логистические условия двух групп: направленные на организацию 

перевозки; направленные на организацию складского хранения. 

Однако это деление имеет доктринальный характер, так как обычно формулируется 

в виде отдельных разделов договоров, устанавливающих порядок приемки товаров и 

требования к хранению и транспортировке товаров. Как правило, стороны договариваются 

о включении аналогичных условий в договоры, которые заключает дистрибьюторы со 

своими контрагентами (магазинами и посредниками). Организационный характер этого 

условия заключается в том, что ответственность дистрибьютора за организацию сбыта, 

строится таким образом; чтобы товар до момента его приобретения конечным 

потребителем не потерял своих потребительских свойств и качества. Учитывая это, 

дистрибьютор уже не может не включить соответствующие условия в договоры со своими 

контрагентами, так как будет считаться не выполнившим условия дистрибьюторского 

договора и может лишиться статуса дистрибьютора. 

Производитель вправе проводить инспектирование складов и транспортных средств, 

в целях проверки- соблюдения этих условий. Инспектирование предусмотрено также 4:305 

Принципов АФД.[6] 

Нарушение этих условий, которые являются необходимыми, может повлечь 

расторжение договора с дистрибьютором, так как репутация товаров — предмет особой 

заботы производителя. 

В этом условии дистрибьюторского договора проявляется связь производителя с 

конечными потребителями товаров, в результате чего достигается цель осуществления 

дистрибьютором его деятельности - довести товары с неизменными свойствами по каналам 

сбыта от производителя к потребителю. 

Таким образом, логистические условия являются существенными дл 

дистрибьюторского договора и регулируют условия приемки, транспортировки и хранения 

товаров, реализованных производителем дистрибьютору в любой момент и в любом месте 

нахождения товаров до приобретения товара конечным потребителем. Учитывая 

отсутствие обязательных требований ГК РМ к качеству товаров, именно логистические 

условия обеспечивают возможность приобретения потребителями товаров с неизменными 
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(по сравнению с отгруженными производителем) качественными и иными 

потребительскими характеристиками. 
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NOȚIUNI GENERALE REFERITOR LA CONCEPTUL   

INFRACȚIUNII DE OMOR 

                      

    Igor BOTEZATU, dr. în drept, 

Catedra de Drept  

                                                                     Facultatea de Drept și Administrație Publică                               

Universitatea de Stat ,,B. P. Hasdeu’’ din Cahul 

 

Omorul reprezintăi prototipul infractiunilor contra vietii și din această cauză necesitatea 

incriminarii și sancționarii lui este evidentă. Omul reprezintă creaţia supremă a lumii, care, prin 

spiritul său neobosit, tinde continuu spre perfecţionare. Totodată, omul în exclusivitate, prin trăirea 

cu adevărat a tot ce este bun, frumos şi drept, se impune pe toate planurile, dă dovadă de 

personalitate, dominînd în acelaşi timp, impulsurile interioare. 

Omorul este fapta persoanei care ucide cu intenție o altă persoană. Are ca obiect juridic 

viața unei persoane determinate și relațiile sociale specifice, ale căror existență și normala 

desfășurare nu pot fi asigurate decît prin apărarea vieții persoanei respective împotriva faptelor 

intenționate de ucidere. Omorul are ca obiect material corpul unei persoane în viață.1  

Viaţa este un fenomen amplu. Ca formă superioare de mişcare, ea are la fundamentul său 

procese biologice și psihice care îşi subordonează procesele inferioare (chimice, fizice, mecanice). 

Dar mai presus de toate ea este un fenomen social, o valoare socială, adică acea relaţie socială 

care, legiferată din punct de vedere juridic, constituie dreptul absolut la viaţă al persoanei umane. 

Reprezentînd singura fiinţă înzestrată cu conştiinţă, omul este creatorul tuturor bunurilor 

                                                           
1 Bеrchеșаn V.; Dumitrаșcu I. Cеrcеtаrеа оmоrului, în Trаtаt dе mеtоdică criminаlistică, vоl. I, Crаiоvа: Еditurа 

Cаrраţi, 1994, р. 21-77 
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materiale și spirituale, care fiind propagate din generaţie în generaţie, asigură continuitatea al 

societăţi. În acelaşi timp, spre deosebire de toate celelalte fiinţe, omul este acela care reuşeşte să-

ţi domine pornirile primare şi să ridice la nivelul înalt al unor principii fundamentale de viaţă tot 

ceea ce este bun şi drept.  

Obiectul  juridic și obiectul material al infracțiunii de omor. Infractiunea de omor simplu 

are ca obiect juridic viata unei persoane determinate și relatiile sociale specifice, ale caror existența 

și normala desfășurare nu pot fi asigurate decât prin apărarea vieții persoanei respective împotriva 

faptelor intenționate de ucidere. Omorul are ca obiect material corpul unei persoane în viață, 

fiindcă asupra acestuia  poartă acțiunea de ucidere ce constituie elementul material și se produce 

urmarea imediată a acesteia, adică moartea persoanei respective. Întrucît viața unei persoane nu 

poate să existe decât în corpul persoanei, există o unitate organică între obiectul juridic și obiectul 

material ale acestei infracțiuni. 

Subiecții  de omor. Subiect activ nemijlocit al omorului poate fii orice persoană, fiindcă 

existența acestuia nu este condiționată de vreo calitate specială a subiectului activ. Infracțiunea de 

omor fiind susceptibilă de savârșirea în participație sub forma coautoratului, instigării sau 

complicitații, oricare dintre participanți poate avea calitatea de subiecti activ. Subiect pasiv 

(victima) poatei fi, de asemenea, oricei persoană, fiindcă legea nu poate condiționa apărarea vieții 

uneii persoane de vreo calitate a acesteia. Nu interesează vârsta, sexul, starea sănătății fizice sau 

psihice ale subiectului pasiv; nu interesează dacă acesta era hotărît să se sinucidă sau ca, fiind 

bolnav de o boală incurabilă, nu mai avea de trăit decât puține clipe.1 

Conținutul obiectivi al infracțiunii de omor. Omorul fiind o infracțiune comisivă, elementul 

său material constă, de regulă, într-o acțiune de ucidere a unei persoane, în orice mod, prin orice 

mijloace: împușcare, sugrumare, înjunghiere, loviri repetate, otrăvire etc. Acțiunea de ucidere 

poate fi directă, atunci cînd făptuitorul acționează direct asupra victimei, provocându-i moartea, 

sau indirectă, atunci când, pentru provocarea morții victimei, făptuitorul recurge la un mijloc 

indirect, activat de o forță străină (de exemplu, se servește de o reptilă veninoasă, pe care o 

strecoară în camera victimei, substituie unui medicament o otravă, pe care apoi, o altă persoană, 

fără să știe, o dă victimei, provoacă spaima unei persoane care, fiind suferindă, moare în urma unui 

atac de cord etc. 

Omorul poate fi săvârșit și prin omisiune, atunci când făptuitorul era obligat să acționeze 

pentru înlăturarea cauzei care a provocat moartea victimei și, cu știința, nu a făcut-o (de exemplu 

uciderea prin nedarea hranei unui neputincios, prin neîmpiedicarea unui copil de a cădea într-o 

fântâna, prin nesupunerea la un tratament antirabic a unei persoane mușcată de un câine turbat etc. 

Acțiunea de ucidere, ca element material al omorului, deosebește această infracțiune, sub raport 

obiectiv, de lovirile sau vătămarile căuzatoare de moarte, la care elementul material este constituit 

dintr-o lovire sau o vătămare a integrității corporale ori a sănătății. 

Pentru a constitui elementul material al omorului, acțiunea sau inacțiunea de ucidere 

trebuie să aibă ca urmare imediată moartea victimei. Fără producerea acestui rezultat, acțiunea de 

ucidere nu poate constitui infracțiunea de omor, ci eventual tentativă acesteia, sau vătămare 

corporală gravă ce a cauzat decesul victimei, omorul fiind o infracțiune de rezultat.2. 

De asemenea, pentru întregirea laturii obiective a infracțiunii de omor trebuie să se 

stabilească existența legăturii de cauzalitate între acțiune de ucidere și moartea victimei. În teoria 

dreptului penal și în practica judiciară, se admite, în genere, că pentru iexistența legăturii de 

cauzalitate nu este necesar că acțiunea faptuitorului să fie cauza unică a morții. Va exista deci 

legătura de cauzalitate și atunci când la producerea morții au concurat și alte cauze preexistente 

(de exemplu, starea de boala sau de uzură a organismului), concomitent (de exemplu, acțiunea 

factorilor atmosferici, a temperaturii aerului etc.) sau survenite (de exemplu, unele complicații 

                                                           
1 Gоlubеncо Gh. Criminаlistică: оbiеct, sistеm, istоriе. Chişinău: F.Е.Р. Tiроgrаfiа Cеntrаlă, 2008. 216 р. 
2 De exemplu, Hotărîrea Plenului CSJ a RM din 19.12.2005 nr.4-1re-127/2005 - Încadrarea acţiunilor condamnatului 

în baza art.art.27, 145 alin.(1) CP este incorectă fiindcă tentativă de omor este posibilă numai cu intenţie directă. 
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ivite în cursul tratamentului medical), câtă vreme legătura de cauzalitate dintre fapta infractorului 

și moartea victimei nu a fost întreruptă. Dacă însă se constată o astfel de întrerupere și că deci 

moartea s-a datorat exclusiv altor cauze decât acțiunii sau inacțiunii faptuitorului, neexistând 

legătura de cauzalitate între aceasta fapta și urmarea produsă, nu va exista infracțiune de omor, ci 

numai tentativa acestei infracțiuni.1 

Conținutul subiectiv al infracțiunii de omor. Elementul subiectiv al infracțiunii de omor îl 

constituie vinovația sub forma intenției, indiferent de modalitatea acesteia. În general, intenția de 

a ucide rezultă din modul cum a fost săvârșita fapta. Astfel, folosirea unor instrumente apte sa 

producă moartea victimei, aplicarea de lovituri cu instrumente de acest fel în regiuni vitale ale 

corpului, aplicarea de lovituri la întâmplare cu corpuri tăioase sau contondente etc., aplicarea 

loviturilor pe parcursul unei perioade îndelungate de timp, sunt considerate ca dovezi 

neîndoielnice ale intenției de a ucide. Practica judiciara este constantă în acest sens.2 Când intenția 

nu rezultă în mod evident din activitatea făptuitorului, pentru existenta ei trebuie sa se stabilească 

în ce măsura acesta a prevăzut și a urmărit producerea morții sau cel puțin a acceptat acest rezultat. 

În acest scop, trebuie cunoscute și avute în vedere toate împrejurările concrete ale cauzei.3 

Există intenția de ucidere și deci infracțiune de omor în cazul erorii asupra identității 

persoanei (error în persona), deoarece o astfel de eroare nu poartă asupra unei împrejurări de care 

depinde caracterul penal al faptei. Aceeași soluție este în general admisă și în cazul devierii din 

eroare a loviturii de la persoana pi care făptuitorul intenționa să o ucidă, asupra alteia (aberratio 

ictus), deoarece legea apără viața oricărei persoane.  Intenția, ca element subiectiv caracteristic 

infracțiunii de omor, o deosebește pe această nu numai de uciderea din culpă, dar și de lovirile sau 

vătămarile cauzatoare de moarte, la care faptuitorul nu urmărește și nu acceptă eventualitatea 

producerii morții victimei.4 

Pentru existența laturii subiective a infracțiunii de omor nu intereseaza mobilul sau scopul 

urmărit de făptuitor. Dacă mobilul și scopul constituie uneori elemente circumstanțiale ale omorului 

calificat, ele nu pot în nici un caz să apere de răspundere pe ucigaș. Legea noastră penală nu admite 

existența vreunui mobil justificativ. Nu este admisă uciderea unei persoane expuse unei morți 

iminente, pentru a-i curma suferințele și a-i produce o moarte ușoară (eutanasie). Oricare ar fi starea 

sănătății sale, viața persoanei este intangibilă. De aceea, uciderea unei persoane chiar din mila pentru 

acesta și pentru a-i produce o moarte fără dureri nu ridică faptei caracterul de omor. Rezervele în 

considerarea eutanasiei printre cauzele care înlătura caracterul penal al omuciderii se explică, pe de 

o parte, prin necesitatea păstrării neștirbite a ideii intangibilitatii vieții omului, iar, pe de altă parte, 

prin grija de prevenire a oricărui abuz și a producerii unui omor la adăpostul scuzei eutanasiei. 

Dar existenți unui astfel de mobil în uciderea unei persoane ar putea să fie avut în vedere 

la individualizarea pedepsei. 

Forme și aspecte procesuale specifice infracțiunii de omor. Infracțiunea de omor este 

susceptibila de forma tentativei, iar aceasta este pedepsită. Există tentativă atunci cand acțiunea de 

ucidere a fost întreruptă său nu și-a produs efectul specific (moartea victimei), ceea ce nu exclude 

producerea unor vătămari ale integritatii corporale sau sanatății victimei. Infracțiunea se consuma 

în momentul în care s-a produs moartea victimei. Când acest rezultat s-a produs la un oarecare 

interval de timp de la savârșirea faptei, aceasta constituie, până la producerea morții, o tentativă 

de omor ce se absoarbe în infracțiunea fapt consumat. Data săvârșiri infracțiunii ieste aceea a 

                                                           
1 De exemplu, Decizia CP al CSJ a RM din 24.01.2012 nr.1ra-19/2012 - Tentativa de omor este posibilă numai cu o 

intenţie directă, adică atunci cînd acţiunile vinovatului demonstrau despre aceea că el a prevăzut survenirea morţii, 

dorea aceasta, dar sfîrşitul letal nu a survenit din cauza circumstanţelor ce nu depind de voinţa lui. 
2 Pct.1, Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova ”Cu privire la practica judiciară în cauzele 

penale referitoare la infracţiunile săvîrşite prin omor (art.145-148 CP al RM)” nr. 11  din  24.12.2012, cu modificările 

conform Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.1 din 23.02.2015, Buletinul Curţii 

Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2013, nr.6, pag.4. 
3 Ibidem, pct.. 
4 Stаncu Е. Trаtаt dе criminаlistică, Еditurа Univеrsul Juridic, Bucurеşti, 2004 
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savârșirii faptei de ucidere.1 

Infracțiunea de omor, fiind o infracțiune comisivă (care poate fi realizată atât prin acțiune, 

cât și prin inacțiune) și o infracțiune materială condiționată de producerea unui rezultat distinct de 

acțiune în timp și spatiu și determinat de aceasta, este susceptibilă de desfășurare în timp, și deci, 

de forme imperfecte, cum ar fi actele preparatorii sau tentativă.2 

Tentativa la infracțiunea de omor poate fi întreruptă atunci când activitatea autorului a fost 

oprită și împiedicată să se desfășoare din cauze exterioare voinței faptuitorului.3 Spre exemplu, în 

practica judiciara s-a reținut tentativa întreruptă la infracțiunea de omor în sarcina unei persoane 

care a aplicat victimei două lovituri de cuțit în zona toracelui, după care a fost imobilizat de către 

cei prezenți.4 

Infracțiunea de omor poate îmbrăca și forma tentativei perfecte, care se realizează atunci 

când acțiunea tipica fost executata în întregime, dar rezultatul  „moartea victimei”  nu s-a produs. 

Spre exemplu, în practica judiciara s-a decis că există o asemenea modalitate când făptuitorul a 

aruncat victima de la etajul  6 al unei clădiri, acțiune care nu s-a soldat cu moartea victimei datorită 

faptului că a căzut întâmplator pe un sol afânat și cu vegetație. De asemenea, s-a reținut frecvent 

tentativa perfectă la infracțiunea de omor în cazurile în care, prin modul în care a acționat asupra 

victimei, infractorul a pus intenționat în pericol viața acesteia, dar rezultatul socialmente periculos, 

respectiv moartea, nu s-a produs datorită intervențiilor medicale prompte și calificate. 

Tentativa la infracțiunea de omor poate îmbraca și modalitatea tentativei relativ improprie, 

care se caracterizează prin caracterul impropriu sau inapti al mijloacelor folosite, precum și prin 

lipsa obiectului de la locul unde făptuitorul credea că se află. În practica judiciară s-a reținut această 

modalitate a tentativei în situația când făptuitorul, pentru a suprima viața victimei, i-a administrat 

o doză de otravă insuficientă sau atunci când, în vederea uciderii unor persoane, infractorul a 

folosit o cantitate insuficientă de explozibil, pe care a plasat-o defectuos sub clădirea în care se 

aflau victimele. 

Tentativa de omor poate fi comisă și cu intenție indirectă, dacă inculpatul a aplicat victimei 

mai multe lovituri, cu obiecte grele, din care unele asupra capului, și cu intensitate, prevazând 

posibilitatea morții victimei, rezultat pe care, deși nu l-a dorit, l-a acceptat; sau dacă inculpatul s-

a îndreptat cu tractorul asupra victimei în viteza spre a o călca; ori dacă inculpata a lovit victima 

cu cuțitul în abdomen provocându-i leziuni interne.5 

Este discutabil dacă tentativa se poate comite și cu intenție indirectă. Într-o opinie, s-a 

motivat că, în cazul tentativei, există același continut subiectiv ca și în cazul infracțiunii 

consumate, deoarece tentativa nu este decât un fragment dinamic din acțiunea tipică susceptibilă 

să conducă la consumarea infracțiunii; ca atare, tocmai că infracțiunea consumată, tentativa poate 

fi comisă și cu intenție indirectă. 

Împotriva acestui punct de vedere s-ar putea susține căi, în redactarea actuală, tentativa 

constă în punerea în executare a hotarârii de a comite infracțiunea, de unde se deduce că numai 

actele care relevă intenția directă a inculpatului, ar puteai avea caracterul de acte de executare ale 

unei infracțiuni și ar fi susceptibile, în caz de întrerupere ori neproducere a rezultatului, să 

constituie tentativa la infracțiunea respectivă. 

Hotarârea de a comite infracțiunea face parte din conținutul psihic al intenției, autorul 

                                                           
1 J.G.Wilhеlm, Intrоducеrе în рrаcticа criminаlistică, mаnuаl dеstinаt роliţiеi criminаlе, Stuttgаrt, Gеrmаniа, 2010, р.69-89 
2 Pct.3, Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova ”Cu privire la practica judiciară în cauzele 

penale referitoare la infracţiunile săvîrşite prin omor (art.145-148 CP al RM)” nr. 11  din  24.12.2012, cu modificările 

conform Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.1 din 23.02.2015, Buletinul Curţii 

Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2013, nr.6, pag.4. 
3 Ibidem, pct.4. 
4 De exemplu, Decizia CP al CSJ a RM din 05.04.2005 nr.1ra-171/2005 - Acţiunile inculpaţilor sînt reîncadrate de pe 

art.95 alin.2 CP (red.1961) pe art.88 pct.6 CP (red.2002) fiindcă loviturile comise de ei au fost îndreptate asupra 

organelor vitale ale victimei din care reiese că inculpaţii prin acţiunile lor au urmărit intenţia omorului şi nici de cum 

a vătămării intenţionate grave a integrităţii corporale. 
5 Iоn Mircеа, Criminаlisticа, Еditurа Luminа Lеx, Bucurеşti, 2010, раg. 189. 
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prevede rezultatul faptei și urmărește producerea lui. A urmări producerea rezultatului înseamnă a 

da expresie, prin conduita exterioară, hotarârii de a comite o faptă determinată. În cazul hotarârii 

indirecte, autorul urmărește (este hotarât) să obțină un alt rezultat (care poate fi și licit), însă admite 

posibilitatea survenirii și a unui rezultat care să-i atragă răspunderea penală, iar pe acesta, deși îl 

prevede, nu îl urmărește, ci numai îl accepta ca o consecință posibilă a actelor de executare 

îndreptate spre obținerea primului rezultat.  

Făptuitorul ar putea răspunde în acest caz, numai o dată cu consumarea faptei și producerea 

rezultatului prevăzut, dar pe care nu l-a urmărit, deoarece numai în acest moment rezultatul posibil 

și acceptat a devenit relevant din punct de vedere juridic. 

Infracțiunea de omor se consumă în momentul în care activitatea de ucidere a produs 

urmarea imediată, adica moartea victimei. 

Până la producerea acestui rezultat, care poate surveni la un oarecare interval de timp după 

efectuarea activității de ucidere, fapta constituie o tentativă de omor și va fi urmarită ca atare, sub 

rezerva schimbării încadrării în cazul când, ulterior, se va produce consumarea.  
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Accentuarea rolului și importanței instanțelor de judecată, a evidențiat cercul de probleme 

care stau în față participanților în procesul penal, și, în primul rînd, în fața Procuraturii și a 

procurorului. Ca rezultatul a reformării sectorului justiției, a fost reformarea organelor Procuraturii 

prin adoptarea în anul 2016 a noii legi [1; 2; 3].  

Reprezentarea învinuirii în instanţele judecătoreşti constituie și în continuare o atribuţie 

constituţională de bază a procurorilor. Această activitate urmează a fi desfăşurată la un înalt nivel 

profesional, contribuind real şi eficient la justa examinare a cauzelor penale, în scopul protejării 

persoanei, societăţii şi statului de atentatele criminale, astfel ca orice persoană care a săvîrşit o 

infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu fie 

condamnată [4, p.11]. 

Pentru procuror, exercitarea căilor de atac constituie mijlocul practic prin care îşi aduce la 

îndeplinire obligaţia de a veghea la respectarea legalităţii în activitatea instanţelor, astfel încât să 

nu fie afectate interesele generale ale societăţii, ordinea de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor 

[5, p.274]. 

Rusu L. a menţionat că, pentru procuror, exercitarea căilor de atac constituie un mijloc 
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practic prin care îşi aduce la îndeplinire obligaţia de a veghea la respectarea legalităţii în activitatea 

instanţelor, ca să nu fie afectate interesele generale ale societăţii, ordinea de drept, drepturile şi 

libertăţile cetăţenilor. În baza principiului contradictorialităţii în procesul penal, sarcina 

probatoriului, inclusiv în instanţa de apel îi revine procurorului (ex.: Hotărârea CtEDO din 

13.01.2005 în Cauza Capean vs. Belgia) [6]. 

Art. 2 din Protocolul nr.7 la CEDO garantează dreptul de a beneficia în examinarea unei 

sentințe din partea unei instanțe superioare [7, p.43]. Este un principiu deja bine stabilit că orice 

sentinţă prin care instanţa judecătorească s-a expus asupra vinovăţiei persoanei este susceptibilă 

de a fi atacată în ordine de apel sau recurs - ambele fiind căi ordinare de atac în cadrul cărora 

instanţa de apel sau recurs este competentă să se pronunţe asupra vinovăţiei persoanei şi asupra 

cuantumului pedepsei aplicate de prima instanţă [8, p.396-398]. 

Statistica arată că, procurorul folosește activ dreptul său de a exercita căile de atac - apelul 

și recursul, împotriva hotărîrilor judecătorești care nu sunt definitive [9]. 

Procurorul participant la judecarea cauzei penale este obligat să menţină pe tot parcursul 

procesului penal un rol activ, îndeplinind acţiuni eficiente în prezentarea şi probarea învinuirii 

aduse inculpatului. El este persoana care iniţiază cereri şi demersuri în sensul cercetării probelor, 

modificării învinuirii. În instanţa de fond procurorul insistă de a cerceta toate probele necesare 

adunate în cadrul urmăririi penale. De acest drept procurorul se bucură în continuarea procesului 

şi în instanţa de apel, propunînd instanţei să verifice şi să cerceteze oricare alte probe noi în 

conformitate cu prevederile art.414 CPP RM [10], asupra cărora instanţele sunt obligate să se 

pronunţe motivat [11, pct.6].  

O altă chestiune care poate ajuta la stabilirea atribuțiilor procurorului la examinarea 

cauzelor penale în instanța de apel este de a analiza obiectul apelului, ce prezintă acțiunea de 

verificare și obiectul verificării în instanța de apel. 

Sava A. menționa că, o mare parte din cererile de apel sunt determinate de faptul că una 

sau mai multe părți sunt nemulțumite de felul în care judecătorul din prima instanță a apreciat 

probele, această apreciere stînd la baza sentinței atacate. Apelul este o cale de atac de reformare, 

noua instanță preluînd integral cauza și supunînd unei verificări în profunzime legalitatea și 

temeinicia motivelor care au determinat pe judecătorul din instanța de fond să adopte acea hotărîre. 

Practic, ca urmare, are loc o reluare a judecății, nu în sensul readministrării probelor din prima 

instanță și de la urmărirea penală, ci datorită faptului că părțile pot înainta orice fel de cereri doresc, 

invocînd nemulțumiri cu privire la aspecte de fapt și de drept, în vederea înbunătățirii calității 

actului de judecată și a pronunțării unei decizii corespunzătoare cu interesele lor. [12, p.196-200]  

Potrivit V.Papadopol și C.Turianu, prin motivele de apel formulate, apelantul ajută instanța 

superioară în operația de verificare a hotărîrii atacate și la buna soluționare a apelului. Formularea 

motivelor să se facă în scris, complet și în timp util, astfel ca la termenul de judecatî instanța, 

procurorul și părțile în proces să aibă cunoștință de toate criticile aduse hotărîrii primei instanțe 

[13, p.108]. Obiectul apelului, este determinat de Codul de procedură penală și sunt hotărîrile ce 

pot fi atacate cu apel [13, p.32].  

Potrivit Dolea I., obiectul apelului este determinat de art.400 CPP RM, adică sentințele prin 

care cauza a fost rezolvată în fond în urma judecării în prima instanță [14, p.159]. 

Totodată obiectul verificării în instanța de apel nu trebuie să asimilăm cu obiectul apelului, 

care sunt două chestiuni diferite. 

Potrivit Rezinchina A., obiectul verificării în instanța de apel constă în probele care deja 

au fost cercetate în prima instanță [15, p.17-18]. 

Verificarea legalității, temeiniciei și echității, conform CPP a Federației Ruse [16], 

constituie obiectul cercetării în instanța de apel.  

Breanschii V. considera că verificarea legalității, temeiniciei și echității constituie obiectul 

examinării cauzei, iar obiectul cercetării în apel, după părerea lui, constituie în verificarea 

legalității, temeiniciei și dreptății hotărîrii, precum și în constatarea circumstanțelor cauzei 

necesare pentru adoptarea de instanța de apel a unei hotărîri legale [17, p.77].  
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Unii autorii se limitează la prevederile legale - a verificării legalității și temeiniciei hotărîrii 

atacate numind ca fiind obiectul judecării apelului, obiectul examinării apelului [18, p.13], obiectul 

verificării în apel. În alte lucrări figurează termenul - obiectul cercetării în apel [19, p.7-8]. 

Voscobitov L. a expus o părere că obiectului verificării constituie din dovezi și argumente 

aduse de către părți în confirmarea poziției sale că sentința este ilegală [20, p.39].   

Conform dicționarului explicativ al limbii române „verificare” înseamnă o „acțiune de a 

verifica și rezultatul ei”, ceea ce presupune „a controla ceva pentru a constata dacă corespunde 

adevărului, cerințelor, calității sau anumitor date” [21, p.1314].  

Făcînd o analiză privind obiectul verificării în instanța de apel, putem menționa 

următoarele: a) legalitatea și temeinicia sentinței, precum și a încheierilor date de prima instanță 

care pot fi atacate odată cu sentință; b) probele examinate de prima instanță și pe baza cărora a fost 

adoptată sentința; c) forma procesuală a judecății în prima instanță; d) forma procesuală a tuturor 

(sau a unelor) acțiunilor procesuale a instanței de fond și a părților în partea ce se referă la 

respectarea condițiilor, ordinii și consecutivității petrecerii lor, precum și a conținutul acestora; e) 

forma procesuală a etapei prejudiciare care se referă la respectarea ordinii, condițiilor și temeiurilor 

petrecerii acesteia. 

Reieșind din cele menționate, litera „a)” se referă doar la constatarea posibilității de a 

verifica sentința conform circumstanțelor de fapt și de drept. Litera „b)” este mijlocul în procesul 

verificării hotărîrii. Literele „c), d) și e)” – sunt incluse în înțelesul verificării după legea materială 

și/sau procesuală.  

În conformitate cu prevederile art.384 alin.(3) CPP RM, sentinţa instanţei de judecată 

trebuie să fie legală, întemeiată şi motivată. 

Potrivit dicționarului explicativ „legal, -ă” înseamnă „care există sau se face în temeiul 

unei legi, care este prevăzut de o lege, conform cu legea; licit” [21, p.642]. „Întemeiat” înseamnă 

„sprijinit pe argumente solide, potrivit cu regulile logicii, just, logic, rațional”[21, p.610]. 

Adjectivul „motivate, -ă” este explicat, într-un sens  „care se justifică printr-un motiv” sau, în alt 

sens, „care se produce în vederea unui scop” [21, p.746]. 

Activitatea procurorului în instanțele de apel, practic depinde de competența și sarcinele 

care sunt puse în față acestor instanțe. 

Art.414 alin.(1) CPP RM stipulează că, instanţa de apel, judecînd apelul, verifică legalitatea 

şi temeinicia hotărîrii atacate în baza probelor examinate de prima instanţă, conform materialelor 

din cauza penală, şi în baza oricăror probe noi prezentate instanţei de apel. 

Astfel, putem considera că, verificarea legalității și temeiniciei hotărîrii atacate și 

constituie obiectul judecării apelului. Însă, în comparație cu obiectul delibirării (art.382 CPP RM), 

definiția obiectului apelului legea procesual penală nu prevede. 

Potrivit Dicționarul explicativ al limbii române [21, p.642] prin „legalitate” se desemnează 

„caracterul a ceea ce este legal, conform cu legea; principiul general de drept potrivit căruia 

autoritățile, instituțiile publice și cetățeni sunt obligați să respecte legea”. Terminologic 

„temeinicie” înseamnă „o însușire a hotărîrii unui organ de jurisdicție de a reflecta realitatea 

obiectivă a faptelor care concură pentru soluționarea unui litigiu” [21, p.1213]. 

Consultînd cu titlu de exemplu legile procesual- penale ale României, Federației Ruse am 

stabilit următoarele. CPP al României la fel nu conține definirea obiectului apelului și obiectului 

verificării în apel, însă potrivit art.420 alin.(8) – Judecarea apelului -, se menționează că: Instanța 

verifică hotărârea atacată pe baza lucrărilor și a materialului din dosarul cauzei, precum și a 

oricăror probe administrate în fața instanței de apel [22]. Iar legea procesual penală a Federației 

Ruse prevede art.389/9 cu denumirea Obiectul procedurii în ordinea de apel (Предмет судебного 

разбирательства в апелляционном порядке) [16], cu următorul conținut:  Instanța de apel 

verifică, potrivit cererilor de apel, legalitatea, temeinicia și echitatea sentinței, legalitatea și 

temeinicia unei alte hotărîri a primei instanțe (Суд апелляционной инстанции проверяет по 

апелляционным жалобам, представлениям законность, обоснованность и справедливость 

приговора, законность и обоснованность иного решения суда первой инстанции). 
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Termenul obiectului judecării apelului lipsește în CPP al Republicii Moldova. 

Pentru a înțelege termenul obiectul apelului, putem analiza termenele conexe deja 

identificate. Începem cu termenul judecata, care presupune cercetarea și soluționarea fondului 

cauzei penale în forma de ședință de judecată, unde partea centrală ocupă cercetarea 

judecătorească. Instanța și părțile, în condițiile contradictorialității și egalității, cercetează probele. 

Această semnificație rezultă din analiza textului legii procesual-penale. Potrivit art.6 pct.22) din 

CPP RM - judecată în primă instanţă – este soluţionarea prin sentinţă a fondului cauzei penale ca 

rezultat al examinării nemijlocite a probelor de către instanţa de judecată competentă cu 

participarea părţilor. 

Judecata presupune prezența nu numai a instanței, dar și a altor participanți la proces 

(art.320-324, 363 CPP RM). 

Temeiul judecării constituie cercetarea probelor. Conform art.314 CPP RM în cursul 

judecării cauzei, probele prezentate de părţi sau administrate se cercetează nemijlocit și sub toate 

aspectele. Instanța audiează inculpaţii, părţile vătămate, martorii, cercetează corpurile delicte, dă 

citirii rapoartelor de expertiză, proceselor-verbale şi altor documente, precum şi  examineaze alte 

probe. Potrivit alin.(1) art.389 CPP RM rezultă că, vinovăţia inculpatului în săvîrşirea infracţiunii 

se confirmă prin ansamblul de probe cercetate.  

Astfel, obiectul judecării constituie în ceea ce se cercetează nemijlocit de instanța de judecată 

în limitele procedurii prevăzute și sunt declarațiile (inculpatului, părții vătămate, martorilor), corpuri 

delicate, concluziile (expertului, specialistului), procese-verbale și alte documente. 

O importanță deosebită se acordă activității procurorului, care are un rol activ, prezintă şi 

probează învinuirea adusă inculpatului, iniţiază demersuri în sensul cercetării probelor, modificării 

învinuirii, insistă de a cerceta toate probele necesare adunate în cadrul urmăririi penale. 

Cu referire la obiectul apelului, analizînd normele legii procesual-penale, și anume 

procedurii în apel, practicii judiciare, putem concluziona că judecarea apelului se începe cu 

verificarea dacă părțile au formulat cereri. Instanţa de apel, la cererea părţilor, poate cerceta 

suplimentar probele administrate în primă instanță, poate administra probe noi invocate de către 

părți, poate audia martorii a căror declarații sunt contestate de către părți. Se verifică declaraţiile 

şi probele materiale examinate de prima instanţă prin citirea lor. Ulterior, președintele ședinței 

prezintă pe scurt hotărîrea atacată și conținutul cererilor de apel, după care se oferă cuvîntul părților 

[10, art.413; 23].  

Adică, obiectul apelului constituie din argumentele și probele, inclusiv noi, prezentate de 

către părțile care confirm argumentele proprii și, respectiv, combat poțizia oponentului, și 

cuvîntările părților. Cuvîntările părților și cercetarea probelor poartă un caracter sistematic. 

Cererea de apel trebuie să fie motivată și concretă cu prezentarea argumentelor în ce constă 

încălcarea legalității, temeiniciei și motivării hotărîrii atacate: 1- încălcări concrete admise la 

judecarea cauzei cu prezentarea faptelor și dovezilor în acest sens; 2- prin ce se confirmă aceste 

încălcări prin prezentarea argumentelor și probelor; 3- care este temeiul de drept pentru a casa sau 

a modifica hotărîrea în instanța de apel.  

La judecarea apelului circumstanțele de fapt ale cauzei nu se cercetează din nou în fond, 

doar prin prisma dovezilor și argumentelor prezentate de către părți. 

Astfel, cererea de apel privind ilegalitatea hotărîrii atacate, expusă prin prezentarea 

argumentelor și motivelor respective, precum și referință părții oponente, constituie obiectul 

verificării instanței de apel. 

Ca mijlocul de verificare apare însăși cercetarea judecătorească, în cadrul căreia fiecare 

pretenția declarată urmează să fie verificată de instanță prin aprecierea argumentelor prezentate de 

către părți, și în cadrul căreia este posibilă cercetarea nemijlocită a probelor pe cauză.    

Numai după finisarea examinării cererii de apel și realizării obiectului judecării poate fi 

soluționate chestiuni privind temeinicia argumentelor din cererile de apel declarate. Astfel, 

obiectul verificării apare ca punctul central al judecării apelului. 

Procurorul trebuie să fie atent, ca apelul declarat să fie depus de către o persoană care este 
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titularul dreptului de apel, altfel apelul va fi considerat ca inadmisibil. 

Spre exemplu, prin sentinţa primei instanțe din 15.06.2009, H.A. a fost recunoscut 

vinovat şi condamnat pentru comiterea infracțiunii prevăzute în art.328 alin.(2) lit.a) CP RM [24], 

pentru fapta care a săvîrșit-o împreună cu o altă persoană P.V., în privința căruia cauza a fost 

disjungată la faza de urmărire penală, fiind anunțat în căutare internațională. Instanța de fond a 

descris fapta care a constatat, cu indicarea numelui inclusiv și a lui P.V. Sentința în cauza a devenit 

definitivă și irevocabilă. La data de 07.09.2016, avocatul M.G. în interesele lui P.V. a declarat apel 

împotriva sentinţei, solicitând repunerea în termen apelul, casarea sentinței şi excluderea din 

conținutul ei constatărilor ce se referă la numele lui P.V. Prin decizia Curţii de Apel Cahul a fost 

admis apelul declarat de avocatul M.G., sentința a fost casată integral și pronunțată o nouă hotărâre, 

potrivit căreia H.A. a fost declarat vinovat în săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.328 alin.(2) 

lit.a) CP RM, cu stabilirea pedepsei și cu explicarea că pedeapsa fiind executată nu este supusă 

executării. În motivarea deciziei, instanța de apel face concluzia că apelantul, avocatul M.G., care 

a declarat apel în interesele lui P.V., a considerat că acesta este în drept de a contesta cu apel 

sentinţa în temeiul art.401 alin.(1) pct.6) CPP RM. Procurorul a declarat recursul ordinar, motivînd 

că instanța de apel greșit a admis apelul, fără a supune verificării dacă apelantul întrunește calitățile 

de titular al dreptului de apel în cauză. În urma examinării recursului ordinar, a fost casată decizia 

instanței de apel, deoarece ultima incorect a constatat că P.V. și avocatul lui fac parte din categoria 

altor persoane ale căror interese legitime au fost prejudiciate printr-o măsură sau printr-un act al 

instanței, respectiv, eronat s-a considerat că avocatul M.G., acționând în interesele lui P.V., este 

titularul dreptului de apel împotriva sentinței adoptate în privința lui H.A.[25]. 

Breanschi V. a precizat că, cerințele pentru cererea de apel conform CPP al Federației Ruse 

sunt mai mult loiale, decît, spre exemplu, în legile respective ale SUA și Angliei. Indicarea în 

cererea de apel a unui temei pentru casare sau modificare a sentinței, care după părerea unei părți 

în proces a influențat adoptarea unei sentințe ilegale, în nici un fel nu limitează dreptul la 

contestare, însă poate să disciplineze părțile și instanța de apel în vederea determinării obiectului 

verificării în apel [17, p.15].   

În practica sunt cazuri cînd persoana, care declară apel, nu înțelege normele procesual-

penale, nu cunoaște legea, este analfabetă etc. și apelul poate fi constituit prin simpla expunere că 

sentința a fost adoptată cu încălcarea legii.  

Art.405 CPP RM conține cerințele obligatorii pentru cererea de apel, conform cărora 

lipsește necesitatea indicării temeiurilor de apel, limităndu-se doar cu necesitatea indicății 

conținutul și motivelor cerințelor apelantului. Însă, nerespectarea întocmai a cerințelor respective 

nu duce la declararea inadmisibilității cererii de apel, cum ar fi în cazul nerespectării cerințelor de 

formă și de conținut a recursului ordinar, în temeiul art.432 alin.(1) pct.1) CPP RM. 

În practica judicară sunt multe cazuri cînd apelantul nu precizează temeiurile și motivele 

apelului, indicînd doar că: Rog să reexaminați sentința, deoarece nu sunt de acord cu pedeapsa 

stabilită și cu procedura desfășurată [26].   

Sebsemnata, ..., nu sunt de acord cu decizia care a dat-o judecata Cahul și înaintez cererea 

către Curtea de Apel Cahul [27].   

Rog să-mi fie aplicată o pedeapsă mai blîndă și să-mi permiteți să fac împăcări cu părțile 

vătămate [28]. 

Cu părere de rău, chiar și participanții profesioniști, spre exemplu avocații și procurorii, la 

întocmirea cererilor de apel nu respectă întotdeauna cerințele pentru redactarea acestora. 

Așa, avocatul în cererea de apel poate să indice cerințele sale fără a prezenta argumentele 

și motivele în susținerea cerințelor sale [29]. 

Procurorul în cererea de apel, prezentînd cerința de a agrava pedeapsa inculpatului, descrie 

detailat fapta criminală care a fost dovedită și probele care au fost cercetate în prima instanță, însă, 

în susținerea solicitării sale, menționează doar că instanța de fond nu a respectat principiul 

individualizării pedepsei penale [30]. 

În cadrul studierii apelurilor, nu în toate cazurile este posibil de identificat sau de delimitat 
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argumentele apelanților, avînd în vedere că fiecare din aceste presupun încălcări concrete admise 

în cadrul judecării cauzei, care încă trebuie să fie bine motivate. 

Informația despre posibila contestarea hotărîrii judecătorești, în ce cazuri, în ce temeiuri și 

cu ce motivare, este obligat să explice avocatul, care participă la judecarea cauzei, precum și 

procurorul (art.66, art.282 alin.(3) CPP RM), dar și instanța în partea pregătitoare a ședinței și după 

pronunțarea hotărîrii (art.68 alin.(1) pct.3), art.358 alin.(2), art.397 pct.6) CPP RM). 

De asemenea, în prezent, toți au posibilitatea nemijlocit să citească și să studieze legea.    

Art.402 alin.(4) și (5) CPP RM prevede posibilitatea declarării unui apel suplimentar, în 

care pot fi invocate motive adăugătoare de apel. Art.413 alin.(2) CPP RM acordă dreptul părții, 

inclusiv și apelantului, de a face cereri, prin care, nu este exclus, pot prezenta unele motive 

adăugătoare de apel. Acest drept este folosit și de către procuror [31]. 

Conducîndu-se de argumente din apelul, instanța de apel stabilește cum va fi petrecută 

verificarea, pe cine trebuie nemijlocit de audiat și la ce trebuie de atras atenția. 

Voscobitova L. a menționat că, argumentarea și motivarea apelului este o obligație 

procesuală a părților în proces. Instanța este în drept să ceară de la parte probe și alte materiale 

care confirm argumentele sale. Numai dovezile și argumentele părții constituie obiectul cercetării 

judecătorești în instanța de apel [20, p.42]. 

În „Ghidul acuzatorului de stat” a fost prezentat cu titlu de exemplu modelul apelului 

procurorului cu cerința de a respecta regulile atît ce se referă la forma, cît și la conținutul cererii 

cu indicarea motivelor apelului [4, p.83-84, 125]. 

Osoianu T. a precizat cerințele față de conținutul cererii de apel cu precizarea motivelor 

apelului: de fapt – generate de aprecierea greşită a probelor ori a faptelor şi circumstanţelor cauzei, 

sau din insufcienţa probelor administrate, sau din neconcordanţa acestora cu starea de fapt 

constatată de instanţă; și de drept – motive care cuprind orice violare sau aplicare greşită a legii 

materiale sau procesuale [32, p.10-11]. 

Aceleași prevederi se conțin în comentariu la CPP al Republicii Moldova elaborată de către 

autorul I.Dolea [33, p.871], în Manualul judecătorului pentru cauze penale [39, p.380], și în 

hotărîrea explicativă a Plenului CSJ a RM cu privire la practica judecării cauzelor penale în ordine 

de apel [23, pct.9.3].  

Gayvoronskaya L. în lucrarea sa [35], în urma analizei practicii judiciare din Federația 

Rusă, a propus un model al cererii de apel și a menționat că, CtEDO folosește un formular/model 

al cererii/plîngerii în scopul asigurării prezentării unei cereri/plîngeri mai detailate și indicarea 

încălcărilor admise ale drepturilor omului. Comentariile la fiecare întrebare din formular ajută 

persoanei să-și orienteze singure la întocmirea plîngerii, mai mult ca atît, poate duce la 

admisibilitatea plîngerii. Respectiv, se indică fapte și dovezi, se descriu pe scurt presupusele 

încălcări ale Convenției, argumentele respective și se indică solicitare către instanță [36; 37].  

Analiza normelor procesuale cu privire la apelul arată că, sintagma „verificare în instanța 

de apel” se folosește în următoarele situații: 

- Preşedintele şedinţei anunţă cauza ce urmează a fi judecată şi verifică prezenţa părţilor, 

apoi anunţă numele judecătorilor, ale procurorului, ale grefierului, precum şi ale interpretului şi 

traducătorului dacă participă, ale apărătorului (art.413 alin.(2) CPP RM); 

- Preşedintele şedinţei precizează dacă nu au fost formulate cereri de recuzare (art.413 

alin.(2) CPP RM). Aici se folosește termenul „precizează”, ce înseamnă „acțiunea de a preciza și 

rezultatul ei”, iar verbul a „preciza” – înseamnă „a determina, a stabili, a arăta, a exprima (ceva) în 

mod precis, exact; a elucida, a clarifica” [21, p.953]. Însă, considerăm că în locul termenul 

„precizare” este mai potrivit folosirea termenul „verificare” din următoarele considerente. Recuzare 

se formulează în forma de cerere. Recuzare poate fi formulată și în privința unul sau mai mulți 

judecători ai completului de judecată, atunci președintele ședinței nu poate să stabilească motivele 

recuzării, să clarifice conținutul cererii respective, lucru care se efectuează de către parte care a 

îniantat cerere de recuzare într-un alt complet de judecată. Totodată, președintele ședinței verifică 

dacă părțile au înaintat și alte cereri. Astfel, este logică folosirea termenului de „verificare”. 
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- După verificarea chestiunii legată cu recuzare, preşedintele şedinţei verifică dacă 

părţile prezente au făcut alte cereri sau demersuri (art.413 alin.(2) CPP RM); 

- Instanţa de apel, judecînd apelul, verifică legalitatea şi temeinicia hotărîrii atacate în 

baza probelor examinate de prima instanţă, conform materialelor din cauza penală, şi în baza 

oricăror probe noi prezentate instanţei de apel (art.414 alin.(1) CPP RM);  

- Instanţa de apel verifică declaraţiile şi probele materiale examinate de prima instanţă 

prin citirea lor, cu consemnarea în procesul-verbal al ședinței (art.414 alin.(2) CPP RM); 

- Instanţa de apel nu este în drept să-şi întemeieze concluziile pe probele cercetate de 

prima instanţă dacă ele nu au fost verificate în şedinţa de judecată a instanţei de apel şi nu au fost 

consemnate în procesul-verbal (art.414 alin.(6) CPP RM). 

Sunt folosite următoarele sintagme legate cu verificare: verificarea probelor; verificarea 

dosarului penal (procedurii pe cauza penală, hotărîrii judecătorești, sentinței). 

Despre importanța verificării s-a expus Curtea Supremă de Justiție RM: „Prin declararea 

apelului se provoacă o verificare multilaterală de fapt şi de drept a sentinţei, verificare care se 

efectuează în măsura în care hotărîrea a fost atacată, în baza materialelor din dosar doar în 

privinţa acelor fapte care au format obiectul judecării în prima instant” [23, pct.12.2]. 

Aici putem menționa și următoarele sintagme: -verificarea corectitudinii constituirii 

şedinţei de judecată; -verificarea îndeplinirii procedurii de citare a părţilor; -verificarea 

corectitudinii sesizării instanţei de apel [23, pct.14.1]. 

Pe lîngă verificarea hotărîrii atacate, instanța de apel verifică probele (declarațiile și probele 

materiale) și respectarea normelor ce prevăd cercetarea probelor, care se efectuează în baza 

materialelor din cauza penală, dar și în baza probelor noi. Instanţa de apel are și alte atribuții:  

- judecă apelul și trebuie să pronunţă asupra tuturor motivelor invocate în apel. 

- poate da o nouă apreciere probelor. 

- cercetarea judecătorească presupune o nouă judecare în fapt şi în drept a cauzei. 

- deliberînd asupra apelului, dacă este necesar, poate hotărî aplicarea dispoziţiilor 

privitoare la repararea pagubei, la măsurile preventive, la cheltuielile judiciare şi la orice alte 

chestiuni de care depinde soluţionarea completă a apelului. 

Reieșind din rolul activ ce are procurorul la judecarea cauzei penale, îndeplinind acţiuni  

eficiente în prezentarea şi probarea învinuirii aduse inculpatului, iniţiază demersuri în sensul 

cercetării probelor, modificării învinuirii, insistă de a cerceta toate probele necesare adunate în 

cadrul urmăririi penale. De acest drept procurorul se bucură în continuarea procesului şi în instanţa 

de apel, propunînd instanţei să verifice şi să cerceteze oricare alte probe noi în conformitate cu 

prevederile art.414 CPP RM. Astfel, procurorul urmează să insiste că instanţa de apel să verifice 

declaraţiile şi probele materiale examinate de prima instanţă prin citirea lor în şedinţa de judecată, 

cu consemnarea în procesul-verbal al ședinței. 

Verificarea probelor în cadrul cercetării judecătorești este o parte component a cercetării 

probelor, o activitate analitică, un proces de gîndire logică. Spre ex., verificarea conținutului 

sentinței cu conținutul procesului-verbal al ședinței de judecată; verificarea conținutului 

declarațiilor persoanei audiate și descrise în sentință cu conținutul procesului-verbal de audiere în 

cadrul ședinței de judecată. 

Cercetarea judecătorească în apel ca etapă procesuală, este facultativă, și constă în 

administrarea de noi probe sau cercetarea suplimentară a probelor administrate de prima instanţa.  

Apelantul este în drept să solicite administrarea probelor noi în condiţiile prevăzute de 

art.413 alin.(3) din CPP RM sau cercetarea suplimentară a probelor administrate de prima instanţă. 

Cu privire la admisibilitatea, concludenţa şi utilitatea probelor, se audiază opiniile intimatului şi 

ale celorlalţi participanţi, care, la rîndul lor, pot propune probe noi, întru combaterea celor propuse 

de apelant. Instanţa de apel se pronunţă, prin încheiere, asupra cererii de administrare a unor noi 

probe sau de cercetare suplimentară a probelor administrate de prima instanţă, motivînd admiterea 

sau respingerea cererii, în dependenţă de faptul dacă aceste probe sunt concludente sau utile cauzei. 

În cazul în care s-a acceptat administrarea de probe noi sau cercetarea suplimentară a probelor 
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administrate de prima instanţă, începe o nouă etapă a şedinţei de judecată în instanţa de apel, şi 

anume cercetarea judecătorească, care se desfăşoară după regulile generale prevăzute pentru prima 

instanţă. Cercetarea judecătorească se desfăşoară în una sau mai multe şedinţe de judecată, pînă la 

finisarea administrării tuturor probelor acceptate, după care se trece la dezbaterile judiciare. 

Acceptarea şi administrarea probelor are loc fără ca instanţa de apel, în prealabil, să se pronunţe 

asupra admiterii apelului şi fără ca să se desfiinţeze hotărîrea apelată [23, pct.14.1.1; 33, p.883; 

33, p.385]. 

Concluzii: 

1. Procurorul participant la judecarea cauzei penale este obligat să menţină un rol activ pe 

tot parcursul procesului penal, inclusiv în instanța de apel. Procurorul, inclusiv în instanța de apel, 

iniţiază demersuri în sensul cercetării probelor tuturr probelor administrate în cadrul urmăririi 

penale și la judecarea cauzei în prima instanță. Procurorul ajută instanța de judecată la înfăptuirea 

justiției, inclusiv în instanța de apel. 

2. Se atestă lipsa cercetărilor teoretice în Republica Moldova privind Apelul penal.  

3. Necesitatea verificării unei hotărîri judecătorești a existat și există, fiind una obiectivă. 

Verificarea hotărîrilor judecătorești este o metodă necesară în vederea corectării erorilor și apelul 

este unul din institute procesuale create de legiuitorul pentru depistarea la timp și efectivă a erorilor 

judiciare și corectarea lor. 

4. Scopul instanței de apel este depistarea și înlăturarea erorilor admise la judecarea cauzei 

în fond, pentru ca sentința va fi una legală, motivată și întemeiată.  

5. Obiectului cercetării în apel reprezintă discursurile părților, argumentele și dovezile 

aduse de către aceștea în susținerea pozițiilor proprii, probele cercetate în cadrul ședințelor 

instanței de apel, precum și probele și materialele noi care confirm sau infirm această poziție. 

6. Obiectul verificării în instanța de apel constă în verificarea legalității și temeiniciei 

hotărîrii judecătorești. Particularitățile verificării în apel a unei hotărîri pe o cauza penală concretă 

constă în: 1) indicarea în cererile de apel a motivelor privind ilegalitatea și netemeinicia hotărîrii 

contestate; 2) motivele în vederea corectării hotărîrii.     

7. Specificul verificării probelor în instanța de apel constă în aceea că, nu toate probele pe cauză 

sunt verificate. Probele concrete sunt verificate și cercetate nemijlocit în instanța de apel atunci cînd 

apare necesitate reieșind din argumentele prezentate și încălcările indicate de către apelant. În instanța 

de apel probele pot fi verificate atît prin cercetarea nemijlocită, cît și prin verificarea lor conform 

materielelor scrise ale cauzei penale, în a căror activitate rolul principal îl are procuror. 

8. Reieșind din particularitățile proprii a procedurii apelului, avînd în vederea obiectul judecării 

în apel și obiectul verificării în apel, care depinde de cerințele și argumentele apelantului, procurorul, 

participant în instanța de apel, trebuie din timp să formeze o tactică pe care o folosi la judecarea cauzei 

în instanța de apel. Asemenea tactici în Republica Moldova nu sunt precizate și descrise.  

9. Ca perspectivă, este necesar de a efectua cercetări în scopul stabilirii concepțiilor 

teoretice, caracteristicilor esențiale și a importanței apelului, locul acestei instituții în sistemul de 

drept; de a acumula și a analiza practica judiciară cu privire la examinarea cauzelor penale în 

ordinea de apel; de a identifica lacunele și neajunsuri în reglementarea procedurii apelului.   
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Abstract. Termenul de căsătorie din Codul Familiei al Republicii Moldova are două 

sensuri. În primul sens, căsătoria înseamnă actul juridic (bilateral și solemn) încheiat de cei care 

doresc să se căsătorească în condițiile și formele prevăzute de lege, iar într-un al doilea sens, 

căsătoria înseamnă situația juridică, în principiu, a căsătoriei o situație care se naște ca urmare 
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a încheierii actului juridic. 

Importanța pe care o avea întotdeauna căsătoria pentru soți și pentru societate a ridicat-

o la nivelul de instituție socială fundamentală ca urmare a reglementării sale juridice. 

Reglementarea amplă este determinată de stabilirea și aplicarea condițiilor pozitive și negative 

de fond la căsătorie. 

În lucrarea de față am analizat condițiile negative (impedimentele) reglementate de 

articolul 15 din Codul Familiei al Republicii Moldova. 

De asemenea, am comparat prevederele juridice naționale cu cele ale altor state, în scopul 

identificării unor lacune admise de legislația moldovenească. 

Cuvinte chee: căsătorie, condiții de fond pozitive, condiții de fond negative. 

 

Abstract. The term of marriage from the Family Code of Republic of Moldova has two 

meanings. In a first sense, marriage means the juridical act (bilateral and solemn) concluded by 

those who wish to marry under the conditions and the forms stipulated by the law and in a second 

sense, marriage means the legal situation, in principle, of the married ones, a situation that is 

born as a result of the legal act once concluded. 

The importance that marriage has always had for spouses and for society has led it to be 

a fundamental social institution and a major legal institution as a result of its legal regulation. 

Ample regulation is determined by establishing and enforcing the positive and negative 

background conditions in marriage. 

In the present paper we analyzed the negative backgrounds, provided by the 15 article from 

Family Code of the Republic of Moldova.  

Also we compared our legal precepts with those of other states with the purpose to identify 

some loopholes permitted by Moldovan law. 

Key-words: marriage, negative backgrounds absolute, negative backgrounds relative. 

 

Majoritatea legislațiilor statelor lumii sunt preocupate de reglementarea instituției 

căsătoriei, ea fiind fundamentul relațiilor de familie. 

Conținutul reglementărilor se referă la definirea și identificarea tuturor condițiilor necesare 

încheierii unei căsătorii valabile, ceea ce include prezența tuturor condițiilor pozitive cît și 

inexistența impedimentelor la aceasta.  

Într-o lucrare anterioară am realizat o analiză comparativă cu legislația altor state a 

condițiilor de fond pozitive la încheierea căsătoriei, urmînd ca în lucrarea dată să continuăm studiul 

prin cercetarea impedimentelor la căsătorie. 

Dacă condițiile de fond pozitive sunt niște circumstanțe existența cărora trebuie să fie 

demonstrată atunci, impedimentele sunt  niște circumstanțe prezența cărora împiedică încheierea 

căsătoriei, iar în cazul constatării acestora în timpul mariajului poate atrage sau chiar  impune, în 

unele situații, declararea nulității căsătoriei. 

Codul familiei a Republicii Moldova1 nu definește în mod expres noțiunea de impediment 

la căsătorie, limitîndu-se în art. 15 doar să le enumere, în schimb de această problemă s-a preocupat 

doctrina, atît cea națională cît și cea străină.  

Autoarea Valentina Cebotari a definit impedimentele la căsătorie ca fiind  „împrejurările 

de fapt sau de drept a căror existență împiedică încheierea căsătoriei”2.  

Autorii Al.Bacaci, V.C.Dumitrache, C.Hageanu definesc: ”Impedimentele la căsătorie ca 

fiind împrejurările de fapt în prezența  cărora persoana nu se poate căsători valabil”3. 

O. Ghiță și R.G.Albăstroiu definesc: „Impedimentele la căsătorie ca fiind  împrejurările de 

                                                           
1 Codul familiei al Republicii Moldova Nr. 1316 din  26.10.2000, Publicat : 26.04.2001 în Monitorul Oficial Nr. 47-48 
2 V. Cebotari ‘‘Dreptul familiei. Ediţia a III-a. Revăzută şi completată‘‘,  Tipografia ‘‘Reclama‘‘,  Chişinău, 2014, p.86 
3 Al. Bacaci, V.C.Dumitrache, C.Hageanu, Dreptul familiei, ed.a IV-a, ed.All Beck, 2005, p.19 
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fapt sau de drept a căror existență împiedică încheierea căsătoriei”1.  

I.P.Filipescu definește „Impedimentele la căsătorie ca fiind  împrejurările de fapt sau de 

drept a căror existență împiedică încheierea căsătoriei”2. 

Analizînd doctrina românească s-a observat o unicitate în formularea definiției instituției  

impedimentelor la căsătorie. 

Printre definițiile formulate de doctrina rusă menționăm: 

L.M. Pcelințeva3 definește impedimentele la căsătorie ca fiind acele circumstanțe în care 

înregistrarea de stat a căsătoriei este imposibilă și ilegală. 

S.D.Grișaeva4 definește impedimentele ca fiind acele fapte de drept, în prezența cărora 

căsătoria nu poate fi înregistrată, iar în cazul înregistrării va fi considerată ilegală și poate fi 

declarată nulă în procedură judiciară.  

Impedimentele la căsătorie reprezintă condiții de fond negative, deoarece căsătoria se poate 

încheia doar cu condiția că ele nu există.  

Identificarea impedimentelor la căsătorie și-a găsit sorgintea în dreptul roman.  Puhan Ivo, 

Polenac- Achimovscaia Mirieana5 preocupați de studiul instituției căsătoriei în reglementarea 

legislației romane au determinat următoarele impedimente: 

 existența unei căsătorii legal înregistrate; 

 alienația mintală; 

 rudenia de sînge, în linie dreaptă și colaterală pînă la al IV-lea grad inclusiv; 

 rudenia rezultată ca urmare a actului adopției; 

 căsătoria între persoana liber născută și sclava care și-a dobîndit libertatea dar care 

avea un comportament nedemn ; 

 căsătoria dintre senatori și libertini, precum și căsnicia dintre aceste persoane și actrițe 

(deoarece se presupunea că o astfel de soție nu corespunde rangului înalt al senatorului) ; 

 căsătoriile între tutore și cel tutelat ; 

 între guvernatorul provinciei și băștinașe ; 

 între cei dintre care  cel puțin unul a depus jurământ de castitate ; 

 între cei care, în timpul căsătoriei anterioare, au comis adulter; 

 soldaților în general le era interzis să se căsătorească. 

 Impedimentele se invocă împotriva viitorilor soți pe calea opoziției la căsătorie sau din 

oficiul de către reprezentantul organului de stare civilă. 

Codul familiei al Republicii Moldova reglementează expres și exhaustiv în conținutul art.15 

impedimentele la căsătorie. Aceeași practică poate fi observată și în practica legislativă a altor state: 

 Codul Civil al României6  - art.273-277; 

 Codul familiei al Federației Ruse7 – art.14; 

 Codul cu privire la căsătorie și familie al Belorusiei8 – art.19; 

                                                           
1 O. Ghiţă, R. G. Albăstroiu ‘‘Dreptul familiei. Regimuri matrimoniale. Sinteze. Teste grilă‘‘, ed. Hamangiu,  

Bucureşti, 2013, p.18 
2 Ion P.Filipescu , Tratat de dreptul familiei , Editura All Beck, București,1993, p.23 
3 Пчелинцева Л. М.. Семейное право России: Учебник для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. 2004, 

http://lib.sale/semeynoe-pravo-uchebnik/prepyatstviya-zaklyucheniyu-braka-80914.html  
4 Гришаева Д. С. Правоведение. Конспект лекций.М.: Приор-издат, 2005, http://lib.sale/uchebnik-

pravovedenie/vopros-usloviya-zaklyucheniya-braka.html  
5 Пухан Иво, Поленак-Акимовская Мирьяна. Римское право. 2000, http://lib.sale/rimskoe-pravo-

uchebnik/brachnyie-prepyatstviya-69626.html  
6 Codul civil al României Legea 287/2009 cu toate modificarile ce i-au fost aduse prin legea 71/2011 republicatã în 

Monitorul oficial nr. 505 din 15 iulie 2011 
7 Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2019)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/eff2fdb151dc56cf74a0a70b3dbef1475c08d5c0/   
8 Кодекс Республики Беларусь о Браке и Семье 278-З от 9.07.1999 г. 

 http://kodeksy-by.com/kodeks_rb_o_brake_i_semje/19.htm  

http://lib.sale/pravo-semeynoe/semeynoe-pravo-rossii-uchebnik-dlya-vuzov-izd.html
http://lib.sale/semeynoe-pravo-uchebnik/prepyatstviya-zaklyucheniyu-braka-80914.html
Гришаева%20Д.%20С.%20Правоведение.%20Конспект%20лекций.М.:%20Приор-издат,%202005
http://lib.sale/uchebnik-pravovedenie/vopros-usloviya-zaklyucheniya-braka.html
http://lib.sale/uchebnik-pravovedenie/vopros-usloviya-zaklyucheniya-braka.html
http://lib.sale/pravo-rimskoe/rimskoe-pravo.html
http://lib.sale/rimskoe-pravo-uchebnik/brachnyie-prepyatstviya-69626.html
http://lib.sale/rimskoe-pravo-uchebnik/brachnyie-prepyatstviya-69626.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/eff2fdb151dc56cf74a0a70b3dbef1475c08d5c0/
http://kodeksy-by.com/kodeks_rb_o_brake_i_semje/19.htm
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 Codul Civil al Franței1 – art.147,161-164; 

Impedimentele la căsătorie pot fi clasificate după mai multe criterii, printre care :  

1. În funcție de persoanele între care ele există2 : 

a) impedimente  absolute -  cele care opresc încheierea unei căsătorii unei persoane cu 

orice  altă persoană (ex. existența unei căsătorii nedesfăcute) 

b) impedimente  relative -  cele care opresc încheierea unei căsătorii unei persoane cu o  

anumită altă persoană (ex. rudenia, curatela, adopția) 

2. În funcție de criteriul sancțiunii juridice care poate interveni în privința declarării nule 

sau nu a unei astfel de căsătorii,  astfel,  putînd fi3 : 

a) impedimente  dirimante  - sunt acelea a căror încălcare atrage nulitatea căsătoriei 

încheiate (ex.: existența unei căsătorii nedesfăcute a unuia dintre viitorii soți; rudenie în gadul 

prevăzut de lege; adopția; cînd persoanele sunt de același sex). 

b) impedimente  prohibitive  - sunt acelea a căror încălcare nu atrage nulitatea căsătoriei 

încheiate. Ele pot atage unele sancțiuni pentru reprezentantul de stare civilă care a instrumentat 

încheierea căsătoriei cu ne-observarea impedimentelor (ex.: curatela). 

În continuare ne propunem analiza fiecărui impediment separat, în conformitatea cu 

reglementarea lor juridică: 

a) Persoane dintre care cel puțin una este deja căsătorită. Acest impediment are la bază 

respectarea principiului monogamiei, statuat în art.2 al Codului familiei. Relațiile de concubinaj 

în conformitate cu legislația în vigoare nu pot fi calificate drept relații de căsătorie. Deci, prin 

noțiunea de căsătorie se subînțelege doar acea relație care a fost înregistrată la organele de stare 

civilă competente. După cum afirma G.F. Șerșenevici, "doar un celibatar, văduv sau divorțat se 

poate căsători"4. Tot astfel, nu constituie impediment și declararea nulității căsătoriei anterioare a 

unuia din viitorii soți.  

Principiul monogamiei nu este numai asociat în mod rezonabil cu cultura europeană și 

tradiția religioasă, ci este de asemenea considerat un mijloc special de protejare a sănătății soților 

și a urmașilor acestora, precum și un element obligatoriu de raționalizare a relațiilor în domeniul 

căsătoriei și al familiei. 

O situație deosebită există în cazul declarării judecătorești a morții unei persoane căsătorite. 

Astfel, dacă soțul celui declarat mort, prin hotărîre judecătorească, se recăsătorește, iar ulterior, 

cel declarat mort reapare, anulîndu-se hotărîrea declarativă de moarte, căsătoria nouă este valabilă, 

prima căsătorie considerîndu-se desfăcută, pe date încheierii celei de a doua (art.40 alin.1 Codul 

Familiei). Prin urmare, pentru soțul recăsătotit nu există situația de bigamie5. 

Principiul monogamiei este de ordine publică. Impedimentul rezultînd din starea de 

persoană căsătorită se aplică inclusiv cetățeanului străin care ar dori să se căsătorească pe teritoriul 

țării noastre, chiar dacă legea sa națională permite bigamia sau poliandria. 

Ca urmare a celor menționate supra conchidem că se pot căsători doar persoanele care nu 

au fost niciodată căsătorite sau cele care au încheiat o căsătorie dar aceasta a fost desfăcută, 

declarată nulă sau a încetat în urma decesului sau declarării pe cale judecătorească a decesului 

unuia dintre soți. 

b) Rude în linie dreaptă pînă la al IV-lea grad inclusiv, frați și surori, inclusiv și cei care 

au un părinte comun.  

Este oprită căsătoria între rude în linie dreaptă atît în linie ascendentă cît și în descendentă, 

subînțelegîndu-se părinți - copii, bunici – nepoți, străbunici – strănepoți și stră-străbunici – stră-

strănepoți. Rudenia pe linie colaterală, deasemenea constituie un impediment fiind prevăzut în mod 

                                                           
1 Code Civil Dernière modification: 03/08/2018, Edition : 14/02/2019,  http://codes.droit.org/CodV3/civil.pdf  
2 G. Lupșan Dreptul familiei. Note de curs., Ed. Fundației Chemarea, Iași, 1996, p.28 
3 B.D. Moloman ‘‘Căsătoria civilă şi religioasă în dreptul român‘‘,  ed. Universul Juridic, Bucureşti , 2009, p.128-129 
4 Пчелинцева Л. М.. Семейное право России: Учебник для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. 2004, 

http://lib.sale/semeynoe-pravo-uchebnik/prepyatstviya-zaklyucheniyu-braka-80914.html 
5 Ion P.Filipescu , Tratat de dreptul familiei , Editura All Beck, București,1993, p.24 

http://codes.droit.org/CodV3/civil.pdf
http://lib.sale/pravo-semeynoe/semeynoe-pravo-rossii-uchebnik-dlya-vuzov-izd.html
http://lib.sale/semeynoe-pravo-uchebnik/prepyatstviya-zaklyucheniyu-braka-80914.html
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expres imposibilitatea mariajului dintre frați și surori, inclusiv și a acelora care au un părinte comun.  

În legislația română, art.274 alin.1 Cod civil se stipulează expres drept impediment rudenia 

în linie colaterală pînă la al IV-lea grad inclusiv, adică unchii – nepoții, verii. 

Acest impediment se intemeiază pe următoarele considerații1: 

 De ordin biologic, medical, deoarece uniunile dintre rude apropiate nu asigură 

descendenți sănătoși 

 De ordin moral, deoarece uniunile dintre rude aproapiate ar avea influență nefavorabilă 

asupra vieții de familie. 

Se impun anumite precizări : 

 Rudenia constituie impediment indiferent că este din căsătorie sau din afara ei ; 

 În cazul rudeniei  din afara căsătoriei este suficientă notorietatea publică a faptului dat 

chiar dacă nu a fost stabilită în mod legal ; 

 Rudenia rezultată din adopție atrage imposibilitatea încheierii unei căsătorii a copilului 

adoptat atît cu membrii familiei nou dobîndite prin adopție cît și cu cei din familia biologică, față 

de care a încetat legătura juridică.   

Efectele juridice ale încălcării impedimentului dat îmbracă forma infracțiunii de incest, 

prevăzută la art.201 Cod penal2.  

Acest impediment face parte din categoria impedimentelor derimante, prezența lui avînd 

ca efect nulitatea absolută. Deasemenea dispune de un caracter relativ, deoarece împiedică 

căsătoria doar între rudele prevăzute de lege. 

c) Adoptator şi adoptat.  

Acest impediment face parte din categoria impedimentelor derimante și relative, deoarece 

împiedică căsătoria doar între adoptator și adoptat, avînd fiecare din ei posibilitatea încheierii 

căsătoriei cu alte persoane. 

Legea cu privire la regimul juridic al adopției3 reglementează că filiaţia între copilul 

adoptat şi adoptator se stabilește din momentul încuviinţării adopţiei de către instanța de judecată. 

Impedimentul dat se întemeiază pe rudenia civilă avînd ca temei rațiuni de ordin moral, 

deoarece uniunile  matrimoniale dintre rude aproapiate ar avea influențe negative asupra vieții de 

familie, știrbind din valorile protejate de normele etice, religioase și legale. 

d) Adoptat şi rudă a adoptatorului în linie dreaptă, pînă la al II-lea grad inclusiv. 

Relațiile rezultînd din adopție sunt un impediment la căsătorie, dat fiind faptul că adoptatul 

devine rudă cu rudele adoptatorului, ca un copil firesc al acestuia, căsătoria este oprită între adoptat 

și rudele sale din adopție în aceleași condiții ca și între rudele firești.  

Prin noțiunea de rude de pînă la al II-lea grad inclusiv subînțelegem părinții și bunicii – în 

linie ascendentă, copiii și nepoții – în linie descendentă.  

Sediul materiei se regăsește în alin.4 art.40 al Legii cu privire la regimul juridic al adopției 

care prevede că „Impedimentul la căsătorie izvorît din rudenie există, potrivit legii, atît între 

copilul adoptat şi descendenţii acestuia, pe de o parte, şi rudele părinţilor biologici, pe de altă 

parte, cît şi între copil şi descendenţii acestuia, pe de o parte, şi persoanele cu care a devenit rudă 

prin efectul adopţiei, pe de altă parte”. 

Circumstanța dată constituie un impediment derimant și relativ, ca și în cazul 

impedimentului analizat mai sus. 

e) Curator şi persoană minoră aflată sub curatela acestuia, în perioada curatelei.  

Acest impediment este impus de scopul instituirii măsurii date de ocrotire a minorilor care 

presupune obligația curatorului de a educa și supraveghea dezvoltarea lui morală, înlocuind astfel 

                                                           
1 V. Cebotari ‘‘Dreptul familiei. Ediţia a III-a. Revăzută şi completată‘‘,  Tipografia ‘‘Reclama‘‘,  Chişinău, 2014, p.87 
2 Cod penal al Republicii Moldova nr. 985-XV  din  18.04.2002, Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.72-

74/195 din 14.04.2009 
3 Legea cu privire la regimul juridic al adopției nr. 99  din  28.05.2010, Monitorul Oficial nr.131-134/441 din 

30.07.2010, art.40 alin.2  
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părinții. Aceste relații nu trebuie influiențate defavorabil de posibilitatea existenței unor relații  

conjugale între curator și persoana aflată sub curatela sa. 

Existența acestui impediment este condiționată de întinderea sa în timp și acționează doar 

pînă la momentul în care  minorul dobîndește capacitatea deplină de exercițiu. În conformitate cu 

Codul civil1, capacitatea de exercițiu poate fi dobîndită odată cu împlinirea vîrstei de 18 ani sau în 

mod anticipat, prin emanicipare. 

Impedimentul dat dispune de un caracter prohibitiv și relativ.  

f) Persoane dintre care cel puţin în privinţa uneia este instituită o măsură de ocrotire 

judiciară (ocrotire provizorie, curatelă sau tutelă) şi lipseşte autorizarea prevăzută de lege la 

încheierea căsătoriei.  

Pentru a putea invoca impedimentul dat este necesară existența cumulativă a două condiții: 

 Instituirea unei măsuri de ocrotire judiciară; 

 Lipsa autorizării prevăzute de lege la încheierea căsătoriei. 

Prin măsuri de ocrotire judiciară în sensul lit.f art.15 Codul familiei, legislația civilă 

reglementează următoarele forme: 

 ocrotire provizorie,  

 curatelă,  

 tutelă. 

Instanţa de judecată poate institui, prin hotărîre judecătorească, ocrotirea provizorie în 

privinţa persoanei care are nevoie de ocrotire temporară sau de reprezentare pentru îndeplinirea 

doar a anumitor acte juridice. Din categoria persoanelor menționate fac parte persoana fizică care 

a atins majoratul sau care a dobîndit capacitate deplină de exerciţiu pe altă cale legală şi care, în 

urma unei boli mintale ori a unei deficienţe fizice, mintale sau psihologice, nu poate, în mod deplin, 

conştientiza acţiunile sale ori exprima voinţa. 

Curatela reprezintă o formă de ocrotire judiciară care poate fi instituită, conform art.4838 

alin.1,2 Cod civil în privinţa persoanei care, fără a fi lipsită complet de discernămînt, are nevoie, 

în temeiul dispoziţiilor art.481 alin.(1), să fie asistată în mod continuu, doar în cazul în care prin 

ocrotirea provizorie nu se va putea asigura ocrotirea suficientă a persoanei.  

Tutela reprezintă o formă de ocrotire judiciară care poate fi instituită, conform art.4838 

alin.3,4 Cod civil în privinţa persoanei care în temeiul dispoziţiilor art.481 alin.(1), trebuie să fie 

reprezentată în mod continuu și doar dacă nici prin ocrotirea provizorie şi nici prin curatelă nu se 

va putea asigura ocrotirea suficientă a persoanei. 

Competența de autorizare a căsătoriei în cazul instituirii unei forme de ocrotire judiciară a 

persoanei este reglementată expres prin normele Codului civil. 

În conformitate cu alin.4 art.4836 Cod civil ocrotitorul provizoriu, în dependență de 

necesitate, poate fi împuternicit de către instanța de judecată și cu atribuția de autorizare a căsătoriei. 

Reeșind din prevederea art.4856 alin.1 căsătoria persoanei în privinţa căreia s-a instituit 

curatela este permisă la propria dorinţă dacă instanţa de judecată nu a dispus, în hotărîrea de 

instituire a curatelei, că aceasta este permisă doar cu încuviinţarea curatorului sau, în caz de refuz 

al curatorului, cu autorizarea autorităţii tutelare. Alin.2 al aceluiași articol prevede situația 

persoanei în privinţa căreia s-a instituit tutela, astfel căsătoria este permisă doar cu autorizarea 

consiliului de familie sau, în absenţa acestuia, a autorităţii tutelare, după audierea viitorilor soţi şi, 

după caz, a părinţilor. 

g) Persoane condamnate la privaţiune de libertate în perioada cînd ambele îşi ispăşesc 

pedeapsa. 

Circumstanța dată este motivată de existența a cel puțin două rațiuni: 

 imposibilitatea realizării actului de înregistrare a căsătoriei de către autoritățile de stat, 

reieșind din faptul imposibilității asigurării deplasării a viitorilor soți ce au calitatea de deținuți. 

                                                           
1 Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV  din  06.06.2002, Monitorul Oficial al R.Moldova nr.82-86/661 din 

22.06.2002, art.20 
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 imposibilitatea realizării scopului căsătoriei, a aceluia de întemeiere a familiei. 

Se impune necesitatea concretizării faptului, că este posibilă înregistrarea căsătoriei în 

cazul în care unul dintre viitorii soți nu execută o pedeapsă privativă de libertate. Întocmirea actului 

de căsătorie ține doar de competența organului de stare civilă, Agenția Servicii Publice, fiind 

exclusă competența autorităților publice locale. 

 Încheierea căsătoriei cu o persoană condamnată sau arestată se înfăptuieşte în condiţiile 

legii, se face în localul penitenciarului sau al izolatorului de urmărire penală. Data, ora şi locul 

încheierii căsătoriei se coordonează în prealabil cu administraţia penitenciarului şi cu procurorul 

care conduce sau, după caz, efectuează urmărirea penală în cauza respectivă1. 

Căsătoria cu o persoană care îşi ispăşeşte pedeapsa administrativă va fi înregistrată după 

expirarea termenului sancţiunii aplicate. 

h) Persoane de acelaşi sex. 

După modul de reglementare a relațiilor familiei (art 5,14,15,16,34,45-50 etc. din Codul 

Familiei al Republicii Moldova) rezultă că o căsătorie se poate încheia numai între persoane de 

sex diferit. De fapt, această condiție este menționată expres în art.48 alin 2 din Constituția 

Republicii Moldova2, care prevede : ”Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între 

bărbat și femeie...” precum și în art.11 alin 1 din Codul Familiei al Republicii Moldova: ”pentru 

încheierea căsătoriei este necesar consimțămîntul reciproc, neviciat, exprimat personal și 

necondiționat al bărbatului și femeii care se căsătoresc....”. Mai mult chiar, art 15 alin. 1, lit.h 

stabilește : „Nu se admite încheierea căsătoriei între persoanele de același sex ”.     

Sexul viitorilor soți se stabilește conform certificatului de naștere al fiecăruia dintre ei care 

conține o rubrică în acest sens3.  

Datorită evoluției relațiilor moral-sociale care au determinat dezvoltarea legislației în  

unele state care admite căsătoria persoanelor de același sex.    

Căsătoria între persoane de acelaşi sex este legală în 18 ţări, dintre care 13 se află în 

Europa4 : Belgia (2003), Spania (2005), Norvegia (2009), Suedia (2009), Portugalia (2010), 

Islanda (2006), Danemarca (2012, fiind prima ţară din lume care a legalizat uniunile civile ale 

cuplurilor de acelaşi sex, în 1989), Franţa (2013), Anglia şi Ţara Galilor (2013), Scoţia (2014), 

Luxemburg (2015), Irlanda( 2015), Finlanda (2017), Slovenia (2015), Canada (2015),  

Statele Unite (2015),  Mexic (2009),  Argentina (2010), Uruguay (2013), Brazilia (2013), 

Africa de Sud (2006), Noua Zeelandă (2013). 

Putem deduce ideea că statele nemenționate și-au rezervat dreptul de a menține în 

continuare viziunea tradițională asupra uniunii dintre un bărbat și o femeie în scopul întemeierii 

unei familii, printre care este și Republica Moldova. 

 

Ca urmare a realizării unui studiu complex  am ajuns la concluzia că legiuitorul moldovean 

a identificat și reglementat o serie mai largă de impedimente la căsătorie în comparație cu 

legiuitorii din alte state. Faptul dat afirmă importanța instituției căsătoriei în special, și a familiei 

în general pentru societatea noastră.                                                                           

 

Referințe bibliografice: 

1. Al. Bacaci, V.C.Dumitrache, C.Hageanu, Dreptul familiei, ed.a IV-a, ed.All Beck, 2005 

2. B.D. Moloman ‘‘Căsătoria civilă şi religioasă în dreptul român‘‘,  ed. Universul Juridic, 

Bucureşti , 2009 

                                                           
1Legea nr.100 din 26.04.2001 privind actele de stare civilă, Publicat : 17.08.2001 în Monitorul Oficial Nr. 97-99, art.40 
2 Constituția Republicii Moldova din  29.07.1994, Publicat : 12.08.1994 în Monitorul Oficial Nr. 1, Republicat: 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.78/140 din 29.03.2016 
3 Legea nr.100 din 26.04.2001 privind actele de stare civilă, Publicat : 17.08.2001 în Monitorul Oficial Nr. 97-99, 

art.29 alin.1 lit.b) 
4 Vidu Valentin, http://www.mediafax.ro/externe/casatoria-intre-persoane-de-acelasi-sex-recunoscuta-in-18-tari-din-

lume-14926840  

http://www.mediafax.ro/externe/casatoria-intre-persoane-de-acelasi-sex-recunoscuta-in-18-tari-din-lume-14926840
http://www.mediafax.ro/externe/casatoria-intre-persoane-de-acelasi-sex-recunoscuta-in-18-tari-din-lume-14926840


Conferinţa ştiinţifică „Rolul  științei în reformarea sistemului juridic și politico–administrativ”, 

Ediția a IV, 14 decembrie 2018 

 

50 

 

3. Cod penal al Republicii Moldova nr. 985-XV  din  18.04.2002, Republicat: Monitorul Oficial 

al R.Moldova nr.72-74/195 din 14.04.2009 

4. Code Civil Dernière modification: 03/08/2018, Edition : 14/02/2019,  

http://codes.droit.org/CodV3/civil.pdf  

5. Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV  din  06.06.2002, Monitorul Oficial al 

R.Moldova nr.82-86/661 din 22.06.2002 

6. Codul civil al României Legea 287/2009 cu toate modificarile ce i-au fost aduse prin legea 

71/2011 republicatã în Monitorul oficial nr. 505 din 15 iulie 2011 

7. Codul familiei al Republicii Moldova Nr. 1316 din  26.10.2000, Publicat : 26.04.2001 în 

Monitorul Oficial Nr. 47-48 

8. Constituția Republicii Moldova din  29.07.1994, Publicat : 12.08.1994 în Monitorul Oficial 

Nr. 1, Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.78/140 din 29.03.2016 

9. G. Lupșan Dreptul familiei. Note de curs., Ed. Fundației Chemarea, Iași, 1996,  

http://kodeksy-by.com/kodeks_rb_o_brake_i_semje/19.htm  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/eff2fdb151dc56cf74a0a70b3dbef

1475c08d5c0/   

10. Ion P.Filipescu, Tratat de dreptul familiei , Editura All Beck, București,1993, 

11. Legea cu privire la regimul juridic al adopției nr. 99  din  28.05.2010, Monitorul Oficial 

nr.131-134/441 din 30.07.2010 

12. Legea nr.100 din 26.04.2001 privind actele de stare civilă, Publicat : 17.08.2001 în Monitorul 

Oficial Nr. 97-99 

13. O. Ghiţă, R.G. Albăstroiu ‘‘Dreptul familiei. Regimuri matrimoniale. Sinteze. Teste grilă‘‘,  

ed. Hamangiu, , Bucureşti, 2013 

14. V. Cebotari ‘‘Dreptul familiei. Ediţia a III-a. Revăzută şi completată‘‘, Tipografia 

‘‘Reclama‘‘,  Chişinău, 2014 

15. Vidu Valentin, http://www.mediafax.ro/externe/casatoria-intre-persoane-de-acelasi-sex-

recunoscuta-in-18-tari-din-lume-14926840 

16. Гришаева Д.С.. Правоведение. Конспект лекций.М.: Приор-издат, 2005, 

http://lib.sale/uchebnik-pravovedenie/vopros-usloviya-zaklyucheniya-braka.html  

17. Кодекс Республики Беларусь о Браке и Семье 278-З от 9.07.1999 г. 

18.  Пухан Иво, Поленак-Акимовская Мирьяна. Римское право. 2000, http://lib.sale/rimskoe-

pravo-uchebnik/brachnyie-prepyatstviya-69626.html  

19. Пчелинцева Л. М.. Семейное право России: Учебник для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. 

2004, http://lib.sale/semeynoe-pravo-uchebnik/prepyatstviya-zaklyucheniyu-braka-80914.html  

20. Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.201 

 

 

 

RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU ORGANIZAREA MIGRAȚIEI ILEGALE: 

ANALIZA MATERIALELOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN ALTE STATE 

 

Ion COJOCARI, doctorand,  

Universitatea de Stat din Moldova 

 

Abstract. This article analyzes the scientific publications of foreign scholars on criminal 

responsibility for organizing illegal migration. The authors identified the quality and status of the 

victim on the one hand, and on the other hand, defined the notion of migrant and the organization 

of illegal migration. The formulated conclusions and recommendations have the right goal to 

cover the vacuum concerning the interpretation and the application of the disposals prevented in 

art. 362/1 of the penal Code of Republic of Moldova. 

http://codes.droit.org/CodV3/civil.pdf
http://kodeksy-by.com/kodeks_rb_o_brake_i_semje/19.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/eff2fdb151dc56cf74a0a70b3dbef1475c08d5c0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/eff2fdb151dc56cf74a0a70b3dbef1475c08d5c0/
http://www.mediafax.ro/externe/casatoria-intre-persoane-de-acelasi-sex-recunoscuta-in-18-tari-din-lume-14926840
http://www.mediafax.ro/externe/casatoria-intre-persoane-de-acelasi-sex-recunoscuta-in-18-tari-din-lume-14926840
http://lib.sale/pravovedenie_uchebnik/pravovedenie-lektsii-grishaeva.html
http://lib.sale/uchebnik-pravovedenie/vopros-usloviya-zaklyucheniya-braka.html
http://lib.sale/pravo-rimskoe/rimskoe-pravo.html
http://lib.sale/rimskoe-pravo-uchebnik/brachnyie-prepyatstviya-69626.html
http://lib.sale/rimskoe-pravo-uchebnik/brachnyie-prepyatstviya-69626.html
http://lib.sale/pravo-semeynoe/semeynoe-pravo-rossii-uchebnik-dlya-vuzov-izd.html
http://lib.sale/pravo-semeynoe/semeynoe-pravo-rossii-uchebnik-dlya-vuzov-izd.html
http://lib.sale/semeynoe-pravo-uchebnik/prepyatstviya-zaklyucheniyu-braka-80914.html


Conferinţa ştiinţifică „Rolul  științei în reformarea sistemului juridic și politico–administrativ”, 

Ediția a IV, 14 decembrie 2018 

 

51 

 

Key-words: migrat, traficant, victimă, organizare, răspundere. 

 

Infracțiunea de organizarea migrației ilegale prevăzută la art. 3621 din Codul penal al  

Republicii Moldova, are un anumit conținut în conformitate cu prevederile internaționale [1]. 

Norma în cauză nu poate fi găsită în orice stat ale lumii și dacă poate fi găsită poate avea o altă 

formă de interpretare. Această normă, are un specific și farmec al său dependent de anumite fluxuri 

și stări sociale de dezvoltare a țării. Menirea normei constă în protecția migraților de traficanții de 

ființe umane.  

Organizarea migrației ilegale constituie un nou tip de infracțiuni, care în majoritatea 

statelor ex-sovietice nu se regăsește. Totodată, și o definiție comună precisă a organizării migrației 

ilegale, nu o putem găsi. 

Ținând cont de specificul acestei norme penale(caracterul transnațional), consider oportun 

de a selecta materialele științifice publicate în străinătate după sistemele juridice cunoscute [2]. 

Un alt model de selectare a materialelor științifice, după următorul model: modelul nomen 

iuris- atunci când infracțiunea este incriminată ca o infracțiune distinctă și modelul combinat- 

atunci când norma incriminată face parte dintr-o altă normă[3, 40].  

În urma selectării și identificării bazei normative și materialelor științifice publicate în 

străinătate, am găsit doar câteva state în care putem găsi încadrarea juridică a faptei de organizarea 

migrației ilegale. Toate statele fac parte din grupul statelor fostei Uniuni Sovietice, și anume:  

Republica Belarus - Literatura de specialitate la acest subiect este destul de sceptică, ca 

exemplu: А.В. Шидловский, în lucrarea sa, nu face diferență dintre norma de organizarea de 

migrație ilegală de alte fapte conexe. Totodată, conținutul lucrării nu este destul de clar cu privire 

la aplicarea violenței, și care este distincția acesteia de traficul de ființe umane, prevăzut la art.181 

CP RB [4, 510]. Autorul, menționează că motivul săvârșirii poate fi chiar și răzbunarea.  

Atât în literatura de specialitate cât și în lege nu se indica calitatea și statutul victimei, și 

dacă aceasta este eliberată de răspundere penală.  

Republica Kazahstan- Unul din materialele științifice publicate în Kazahstan, care merită 

atenție este lucrarea „Legătura dintre traficul de ființe umane de migrația ilegală”, sub redacția lui 

А.О. Мусабеков [5]. În lucrare se face referire asupra faptului că victima infracțiunii poate avea 

și calitatea de complice la săvârșirea infracțiunii de organizarea  migrației ilegale. 

O altă lucrare importantă este “Diferențierea traficului de ființe umane de alte fapte penale 

conexe”, scrisă sub redacția lui А.Ж.Машабаев [6, 46]. 

Astfel, în articol se menționează că Traficul de ființe umane cu transportarea victimei peste 

frontiera de stat a Republicii Kazahstan trebuie distinsă de organizarea migrației ilegale (articolul 

394 din Codul penal al Republicii Kazahstan). Se face referire asupra faptului, că  latura obiectivă 

la ambele componențe cuprinde acțiunea adiacentă de «amenințare», însă ele, diferă atât în ceea 

ce privește elementele obiective, cât cele subiective. Autorul punctează că latura obiectivă a 

componenței de infracțiune a organizării migrației ilegale este constituită din acțiuni legate de 

organizarea intrării ilegale în Republica Kazahstan a cetățenilor străini sau a apatrizilor, precum și 

a șederii ilegale a lor în țară sau a tranzitului ilegal pe teritoriul său [7, 240].  

În articol, nu se utilizează termenul de ieșire de pe teritoriul țării, însă autorul admite, că 

infracțiunea de organizarea migrației ilegale este o infracțiune transnațională. Este binevenită 

opinia autorului, că consimțământul victimei constituie un element important la calificarea 

infracțiunii, și atrage atenție asupra faptului, că în cazul când va fi aplicată violență fizică, fapta 

prejudiciabilă va fi calificată ca infracțiunea traficului de ființe umane: astfel, dacă o persoană, a 

recrutat un migrat străin, dorește să-l folosească pentru exploatare sexuală în viitor, și a organizat 

intrarea sa ilegală în Republica Kazahstan, fapta trebuie să fie calificată doar conform art. 128 din 

Codul penal (traficul de ființe umane) [7, 244].  

În concluzie, afirmațiile autorului poartă un caracter distinctiv, și ținând cont de prevederile 

legale adoptate, acestea sunt încă la faza incipientă de studiere mai amplă a faptei de organizarea 

migrației ilegale. Codul penal al Kazahstanului din 1997 [8], a fost completat doar o circumstanță 
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agravantă. Astfel, concluzionăm că această normă este în lenta sa dezvoltare, iar legiuitorul Kazah 

urmează încă să implementeze standardele internaționale, inclusiv cele cu privire la statutul victimei.  

O altă lucrare: «Cu privire la îmbunătățirea legislației penale naționale în domeniul 

combaterii traficului de ființe umane și a sclaviei», este scrisă sub ediția lui С.М. Абрешева [9].  

Articolul nu cuprinde în întregime analiza juridică-penală a organizării migrației ilegale. 

Autorul atrage atenția mai mult asupra caracterului transnațional al organizării migrației ilegale și 

a traficului de ființe umane. Este remarcabil faptul, că autorul califică infracțiunea de organizarea 

migrației ilegale în infracțiune transnațională.  

Un alt articol este “Caracteristicile promovării versiunilor în investigarea traficului de ființe 

umane”, sub redacția lui А.В. Борецкий [10, 103].  

În articol la analiza componenței de infracțiune a traficului de ființe umane. Totodată, 

cuprinde o generalizare a condițiilor calificării infracțiunii conform semnelor obiective și 

subiective a faptei. Astfel, se observă că autorul distinge traficul de ființe umane de organizarea 

migrației ilegale prin, și explică că distingerea se prin alte fapte asupra căreia se aplică violență 

înafara de traficul de ființe umane.  

Concluzionând, putem observa că autorii din Republica Kazahstan folosesc termenii de 

violență și amenințare în cazul organizării migrației ilegale. Considerăm că acest lucru este 

inoportun prin faptul, că legiuitorul Kazah nu a introdus aceste afirmații în Codul penal.  

Republica Tadjikistan și Republica Kârgâzstan au abrogat din Codurile sale penale 

vechi, normele penale care prevedeau răspunderea penală pentru organizarea migrației ilegale. 

Este cert, că anterior, aceste fapte erau analogice celor din Republica Kazahstan și Federația Rusă.  

Totodată, în literatura de specialitate la acest subiect, sunt publicate câteva materiale 

științifice: o primă lucrare în acest sens care merită atenția este “Analiza juridică-penală a 

organizării migrației ilegale”, scrisă sub redacția lui Джаянбаев К.И [11, 99]. 

Autorul concluzionează că răspunderea penală pentru organizarea migrației ilegale, 

prevăzută în Codul penal vechi al Republicii Kârgâzstan, trebuie înțeleasă nu numai ca "furnizarea 

de vehicule sau documente false sau de spații rezidențiale sau de altă natură", ci și planificarea 

acțiunilor ilegale, după cum urmează: comiterea, gestionarea directă a infracțiunii etc.,[11, 101]. 

În lucrare se încearcă o analiză a laturii obiective a componenței de infracțiune, fără a se 

atrage atenție când infracțiunea în cauză se consideră consumată. În lucrare nu se distinge norma 

de trecere ilegală a frontierei de stat de cea a organizării migrației ilegale. Totodată, nu este clar în 

ce circumstanțe se aplică violența, și în ce nu. 

O altă lucrare științifică scrisă în Republica Kârgâzstan, este teza de doctor cu titlul 

“Răspunderea penală pentru trecerea ilegală a frontierei de stat”, scrisă de  Мирославович И.З.[12]. 

Teza este bine structurată, și face unele analize a componenței de infracțiune de organizarea 

migrației ilegale. Așadar,  autorul menționează, că potrivit semnelor obiective a trecerii ilegale a 

frontierei de stat, aceasta se deosebește de alte infracțiuni conexe, astfel cum este organizarea 

migrației ilegale (prevăzută la art. 204-1 din Codul penal vechi). La fel autorul specifică și atrage 

atenție asupra laturii obiective care nu era prevăzută la acel moment de Codul penal, și anume 

ieșirea de pe teritoriul Republicii Kârgâze. Astfel, notează că organizarea migrației ilegale acoperă 

o gamă mai largă de relații publice decât trecerea ilegală a frontierei de stat. Latura obiectivă a 

articolului 204-1 din Codul penal vechi al Republicii Kârgâzstan, nu prevedea traversarea directă 

de către subiect a frontierei de stat. Acesta se referă numai la acordarea de asistență cetățenilor în 

ceea ce privește intrarea lor ilegală în Republica Kârgâză, plecarea de pe teritoriul acesteia și 

circulația pe teritoriul țării[13]. 

Autorul reiterează, că și latura subiectivă a celor două componențe sunt diferite. În același 

timp, în practică, organizatorii migrației ilegale, de regulă, se orientează în interesele lor și depun 

eforturi pentru tragerea de foloase. Articolul cuprinde mai mult analiza criminologică a faptei de 

organizarea migrației ilegale. Totodată, autorul afirmă că organizarea migrației ilegale poate fi și 

pe teritoriul țării, astfel nu explică care este menirea și rolul organizatorilor în acest caz. Totuși, 

nu este clar, în ce context apare această afirmație, deoarece textul legii prevede că organizarea 
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migrației ilegale este exclusiv o norma transnațională, în acest caz, persoana trebuie să treacă 

frontiera de stat a Republicii Kârgâze.  

O altă lucrare care merită atenție scrisă în Republica Tadjikistan, este “Delimitarea 

normei de Traficul de ființe umane de alte fapte penale conexe”, scrisă de М. С. Рахимо [14, 98]. 

Articolul publicat poartă un caracter științific, și este bazat pe legislația penală veche. 

Articolul poartă un caracter comparativ și nu face o comparație a circumstanțelor agravante a 

infracțiunii de organizarea migrației ilegale.  

Federația Rusă- Un prim articol științific publicat în Federația Rusă, la care merită de 

atras atenția este “Organizarea migrației ilegale: problemele răspunderii penale”, scrisă sub ediția 

lui О. Якимов, С. Якимова  [15, 78]. 

Autorii, în articol atrag atenția asupra neclarităților tragerii la răspundere penală a 

persoanelor vinovate de săvârșirea faptei prejudiciabile de organizarea migrației ilegale, și ridică 

o serie de întrebări cu privire la momentul consumării infracțiunii. 

Așadar, sunt ridicate aceleași probleme ca și în cazul autorilor din Kazahstan, care 

consideră că termenul «organizare» înseamnă, o etapă a activității infracționale: pregătirea 

infracțiunii. Astfel, autorul pune întrebarea: În ce moment acțiunile organizatorice pentru intrarea 

ilegală pe teritoriul Federației Ruse se consideră consumate? La fel, explică de ce subiectul 

infracțiunii poate efectua toate acțiunile organizatorice pentru intrarea ilegală pe teritoriul țării. 

Astfel, autorul admite că subiectul infracțiunii poate refuza la intrarea pe teritoriul țării, din teamă. 

Cu toate acestea, dacă făptuitorul a întreprins toate acțiunile de organizare a intrării ilegale, atunci 

există consumarea propriu-zisă a articolului 322.1 din Codul penal al Federației Ruse [15, 79]. 

Autorul menționează că la art. 322.1 din Codul penal rus, cetățenii străini și apatrizii, sunt 

menționați la plural. Autorul consideră că astfel de erori tehnice pot crea o gamă mare de 

consecințe și interpretări eronate. Articolul are menirea de a explica și recomanda anumite 

chestiuni care pot apărea în practică. Totodată, articolul nu este structurat după elementele 

subiective și obiective. În articol nu se atrage atenție asupra analizei juridice-penale comparative 

a organizării migrației ilegale. 

În articol se ridică problema dublei responsabilități: șederea ilegală în Federația Rusă și 

tranzitul ilegal pe teritoriul Federației Ruse care sunt adesea asociate cu intrarea ilegală și / sau 

trecerea ilegală a frontierei de stat. Așadar, conform opiniei autorului, organizând intrarea ilegală 

în Federația Rusă (articolul 322 din Codul penal al Federației Ruse), făptuitorul organizează în 

mod simultan trecerea ilegală a frontierei de stat (partea 3 a articolului 33, articolul 322 din Codul 

penal al Federației Ruse), adică participă la aceasta [15, 82]. 

Totuși, articolul cuprinde o primă încercare de a analiză juridică-penală, a circumstanței 

agravante a organizării migrației ilegale, față de autorii din Asia centrală. După părerea autorului, 

articolul 322.1 din Codul penal al Federației Ruse, prevede responsabilitatea organizării migrației 

ilegale de către un «grup organizat» care este cel mai greu de demonstrat în practică. Recomandă, 

că ar fi mai corect, ca în fapta nominalizată, să fie introdusă sintagma «grup de persoane» [15, 83]. 

În articol, se atrage atenție și la statutul victimei. Cu toate acestea, întrebările ridicate de 

autor, au o actualitate care ridică o serie de întrebări care explică necesitatea incriminării 

organizării migrației ilegale.  

Un alt articol care are importanță la analizarea componenței de infracțiune a organizării 

migrației ilegale este “Organizarea migrației ilegale: «Analiza juridica-penală și criminalistică», 

scrisă sub redacția lui Козлов В.Ф., Фролкин Н.П. [16, 60]. 

Lucrarea analizează caracterul social-legal al organizării migrației ilegale (cap.1), prevede 

caracterul criminalității (capitolul 2) și criminalistica (cap.3) a infracțiunilor prevăzute la art. 322.1 

din Codul penal prevede situații tipice de analiză, versiuni ale fazei inițiale a anchetei organizațiile 

de migrație ilegală și listele de acțiuni de investigare și alte proceduri bazate pe acestea (cap. 4). 

Lucrarea conține teze generale cu privire la calificarea faptei de organizarea migrației ilegale [17].  

Așadar, articolul analizează abordările teoretice ale interpretării termenilor "comunitate 

criminală" și "organizație criminală", prin intermediul căruia este formulată dispoziția articolului 



Conferinţa ştiinţifică „Rolul  științei în reformarea sistemului juridic și politico–administrativ”, 

Ediția a IV, 14 decembrie 2018 

 

54 

 

210 din Codul penal al Federației Ruse. Pe baza analizei etimologice, este prezentată poziția 

autorului asupra problemei studiate. La stabilirea problemei avute în vedere în cadrul publicației, 

se pune accentul pe cauzele și condițiile care contribuie la creșterea amenințărilor criminale din 

partea grupurilor criminale organizate. Pe baza unei analize critice a legislației actuale, autorul 

prezintă argumente care indică necesitatea optimizării normei dreptului penal, care stabilește baza 

răspunderii penale pentru organizarea sau participarea la activitățile comunității criminale 

(organizarea criminală)[17, 73]. 

O altă lucrare care la fel merită atenție, este scrisă de  И.А. Ларионов, și anume «Analiza 

juridică-penală și criminologică a organizării migrației ilegale» [18].  

În articol se analizează componența de infracțiune prevăzută la infracțiunii art. 322.1 din 

Codul penal al Federației Ruse: Organizarea migrației ilegale, ținând cont de tendințele actuale ale 

criminalității în domeniul migrației ilegale. În articol  se impune necesitatea clarificării cadrului 

legislativ care stabilește răspunderea penală pentru organizarea migrației ilegale. Argumentul este 

prezentat în favoarea clasificării acestei infracțiuni de drept o infracțiune împotriva securității 

statului. Articolul dat prezintă interes de a compara analizele științifice abordate comparativ cu 

Republica Moldova, la analiza semnelor subiective și obiective a componenței de infracțiune de 

organizarea migrației ilegale.  

Un alt articol material științific publicat în Federația Rusă,  este teza de doctor, scrisă de 

Д.А.Соколов la tema: “Analiza criminologică a organizării migrației ilegale”[19]. 

Autorul acordată o atenție considerabilă studiului organizării migrației ilegale ca un tip de 

afaceri criminale organizate, în cea mai mare parte transnațională; dezvăluie relațiile organizării 

migrației ilegale cu alte acte criminale; identificarea diferitelor opțiuni pentru migrația ilegală și 

organizarea acesteia; stabilirea de direcții și canale de fluxuri de migrație ilegală în Federația Rusă, 

caracteristicile grupurilor criminale organizate implicate în organizarea migrației ilegale. Ținem 

să menționăm că legiuitorul moldav nu face diferențiere dintre acești doi termeni. Acest articol 

este util la analiza circumstanței agravante a infracțiunii de organizarea migrației ilegale săvârșite 

de un grup criminal organizat de organizație criminală. 

O altă teză importantă care merită de atras atenție, și la care ne propunem în continuare să 

facem referire, este lucrarea: «Răspunderea penală pentru organizarea migrației ilegale», scrisă 

și apărată de către В.А. Андрюшенков [20].  

Autorul afirmă, că migrația ilegală dăunează nu numai procedurii stabilite de lege pentru 

intrarea și ieșirea de pe teritoriul Federației Ruse a cetățenilor străini și apatrizilor, ci și economiei 

și securității țării, precum și pieței forței de muncă, care poate fi suprasaturată. Autorul acordă,  o 

atenție deosebită problemei conflictelor apărute pe o bază interetnică, care sunt rezultatul unei 

surplusuri a migraților în anumite regiuni ale Rusiei [20, 177]. 

În lucrare se analizează semnele obiective și subiective a organizării migrației ilegale. 

Lucrarea conține și aspecte criminologice care analizează conceptul de organizație criminală sau 

de asociație criminală. Astfel, în lucrare se propun o serie de recomandări cu privire la amplasarea 

normei în capitolul: contra securității publice.  

Următoarea lucrare care se impune de a fi analizată este teza de doctor: «Organizarea 

migrației ilegale: Aspecte juridice-penale și criminologice», scrisă și apărată de Э.Р.Байбурина [21]. 

În teză se efectuează o cercetare a problematicii migrației în Federația Rusă, care la 

moment se formează sub influența negativă, permanentă să consolideze în continuare factorii care 

afectează societatea rusă din cauza crizei economice mondiale. Articolul se bazează mai mult pe 

analiza  criminologică a faptei de organizarea migrației ilegale.  

Ucraina- O primă lucrare științifică: «Starea actuală a cercetării științifice a transferului 

ilegal de persoane de-a lungul frontierei de stat a Ucrainei», este scrisă de Yevgeny Begalov [22].  

Articolul conține o sinteză generală asupra problemei criminologice din Ucraina cu referire 

la organizarea transportării persoanelor peste frontiera de stat. Autorul analizează probleme și pune 

întrebări tangibile legate de această problemă. El a ajuns la concluzia că nu există o dezvoltare 

științifică suficientă a acestei probleme și o analiză succintă a încadrării juridice a faptei de 
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organizarea transportării persoanelor peste frontiera de stat. Acest articol este relevant pentru a 

compara terminologia utilizată de legiuitorul Ucrainean, și dacă aceasta este actuală și poate fi 

folosită în contextul legislației din Republica Moldova, și anume termenul: «transportarea 

persoanei» care are un sens diferit față de termenul «migrație» care este folosit de legiuitorul din 

Republica Moldova.  

O altă lucrare, la care este necesar de atras atenție: «Circumstanțele care trebuie constatate 

în cauza transferului ilegal de persoane peste frontiera de stat al Ucrainei», este scrisă de 

І.Б.Похила [23, 189]. 

Autorul descrie mai mult latura obiectivă a componenței de infracțiune și metodica de 

investigare a infracțiunilor în cauză. Articolul are un caracter material-formal(procesual). Autorul 

explică că cazurile de transportare ilegală peste frontiera de stat a Ucrainei, se întemeiază pe 

cerințele art. 64 CCP al Ucrainei și semnele infracțiunii prevăzute în art. 332 din Codul penal al 

Ucrainei, precum și pe particularitățile procesului de probă. Este remarcabil faptul, că autorul în 

articolul său atrage atenție asupra faptului că latura obiectivă a componenței de infracțiune poate 

fi mai largă decât sensul textului inclus de legiuitorul Ucrainean. 

Un al articol științific publicat în Ucraina: «Răspunderea penală a refugiaților pentru 

infracțiunea comisă», este scris de Митрофанова І.І. și  Гайкова Т.В., [24, 58]. 

Articolul, reprezintă o primă încercare de a se opune drepturilor și libertăților omului. 

Astfel, Autorul menționează despre proporționalitatea interesului social de al atrage la răspundere 

penală refugiații în ciuda prevederilor internaționale. Este remarcabil faptul că autorul folosește în 

contextul răspunderii penale pentru organizarea transferului a persoanelor peste frontiera de stat a 

Ucrainei, o altă terminologie decât cea expusă de legiuitor. Autorul explică că problema combaterii 

criminalității în rândul refugiaților este complexă și necesită studii aprofundate, în vederea 

delimitării persoanelor care au obținut statutul de refugiat și cel care la obținut.  

Un alt articol important care merită a fi luată în considerație, este «Transferul ilegal de 

persoane de-a lungul frontierei de stat a Ucrainei- latura obiectivă a infracțiunii a art. 332 din Codul 

penal al Ucrainei», scrisă de В.В. Фєдосєєв [25, 970].  

Totodată, în ciuda faptului că autorul analizează terminologia de migrație în contextul 

transferului, acesta ajunge la concluzie că transferul ilegal de persoane de-a lungul frontierei de 

stat a Ucrainei ar trebui să fie înțeles ca acțiuni care se manifestă prin trecerea directă a subiectului 

crimei de frontiera de stat a Ucrainei cu persoane (cu sau fără consimțământul lor) pe care le trimite 

fără documente sau permisiune organismele de stat relevante. Articolul nu cuprinde analiza 

circumstanțelor agravante și a faptelor conexe, dar totuși atrage atenția asupra laturii obiective a 

faptei, care propriu-zis și caracterizează fapta penală în cauză.  

Următorul articol care merită de atras atenție: «Transferul ilegal de persoane peste granița 

de stat a Ucrainei: componența de infracțiune», este scris sub ediția a lui Стрельцов Є.Л. Притула 

А.М., [26, 844]. 

Așadar, lucrarea are un nivel de abordare științific-practic: Se investighează componența 

de infracțiune, obiectul generic și obiectul special. Autorul identifică scopurile finale care pot fi 

urmărite la comiterea infracțiunii ce se dovedește a fi problematică în literatura de specialitate, 

fiind determinată de caracterul ambiguu și neexhaustiv al textului incriminator și utilizează 

practica judiciară.  

Astfel este binevenită concluzia autorului, de divizare a tipurilor de documente în contextul 

activității de organizate de către subiectul infracțiunii prevăzute la art.332 Cod Penal al Ucrainei. 

Totodată, în articol nu se atrage atenție asupra delimitării infracțiunii prevăzute de art.332 de alte 

fapte conexe. La fel se atrage parțial atenție asupra analizei circumstanțelor agravante. 

Armenia, Azerbaijan, Georgia, Polonia, Turkmenistan și Uzbekistan, Marea 

Britanie, Elveția, Danimarca, Germania, Italia, Spania, Franța, Letonia, Lituania, Estonia, 

Bulgaria, o serie de foste colonii - Gabon, Niger,  etc. – În aceste țări nu este incriminarea faptei 

pentru organizarea migrației ilegale. Legislația penală și materialele științifice publicate a acestor 

țări în soluționarea problemei migrației ilegale se bazează pe normele care reglementează 



Conferinţa ştiinţifică „Rolul  științei în reformarea sistemului juridic și politico–administrativ”, 

Ediția a IV, 14 decembrie 2018 

 

56 

 

răspunderea pentru trecerea frontierei de stat și a infracțiunilor conexe (traficul de ființe umane).  

În concluzie, vreau să evidențiez că materialele științifice publicate în străinătate cu referire 

la norma penală de organizarea migrației ilegale, au o evoluție care pot fi clasificate în materialele 

publicate până la adoptarea normei de “organizarea migrației ilegale” și materiale publicate după 

adoptarea normei de “organizarea migrației ilegale” în  Republica Moldova. 

În unele state nu se face deosebirea dintre traficul de ființe umane, în altele se încearcă o 

analiză distinctivă cu privire la acest subiect. Este necesar de remarcat, că în majoritatea statelor 

nu este definit termenul de «migrație». 

Totodată, circumstanțele agravante a normei penale în cauză sunt puțin descrise de 

literatura de specialitate. Astfel,  analiza materialelor științifice a circumstanțelor agravante privind 

organizarea migrației ilegale urmează a fi descriese prin materialele științifice publicate cu privire 

la aceste sintagme.  

Prin urmare, materialele științifice publicate în străinîtate, pot servi o bază importantă în 

cercetarea științifică a infracțiunii de organizarea migrației ilegale pentru savanții din Republica 

Moldova. 
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Abstract. The Constitutional Court, by Decision no. 31 of 01.10.2013 (p.54) has claimed 

that in any democratic society the protection of the natural or legal person is one of the basic 

duties of the state and the possibility of the person to use in the court all the procedural means 

necessary for his defense constitutes as an effective remedy to ensure a fair trial, a principle that 

is dealt with in the art. 20 par. (1) of the Constitution. 

Due to the principle of parties' availability in the civil process, they have the subjective right 

of material to the judgment, as well as a series of procedural safeguards and safeguards to protect 

legitimate rights and interests. Process participants enjoy equal procedural rights and have equal 

procedural obligations, with some exceptions set by law depending on the position they are in the 

process. It is the complainant who initiates the action, presenting evidence and submitting claims, 

and the defendant may, by the objections formulated, influence the court's ruling on the case. 

The parties to the civil process, as compared to other participants in the civil process, enjoy 

special procedural rights under which they issue moods. Dispensing acts of the parties are 

manifestations of the will of the parties concerning material rights subject to the law or procedural 

means recognized by law. Thus, the claimant has the right to change the basis or object of the civil 

action and the amount of the claim in the action, or to waive all or part of the action, the petitioner 

has the right to acknowledge the action and both parties to quit the trial through a reconciliation 

transaction. 

Key-words:  civil action, act of mood, waiver, recognition of the action, transaction 
 

Grație principiului disponibilității părților în procesul civil, acestea dispun de dreptul 

subiectiv material supus judecății, precum și de o serie de mjloace și garanții procedurale de 

apărare a drepturilor și intereselor legitime. Participanţii la proces, în conformitate cu prevederile 

art. 56 alin. (2) CPC se bucură de drepturi procesuale egale şi au obligaţii procesuale egale, cu 

unele excepţii stabilite de lege în dependenţă de poziţia pe care o ocupă în proces. Reclamantul 

este cel care inițiază acțiunea, prezentând probe și înaintând pretenții, iar pârâtul, prin obiecțiile 

formulate poate influența asupra soluției pronunțate de instanță asupra cauzei.  

Părțile procesului civil, comparativ cu alți participanți la procesul civil, beneficiază de 

drepturi procedurale speciale prevazute la art. 60 CPC în baza cărora exercită acte de dispoziție. 

Actele de dispoziție ale părților pot fi definite ca fiind manifestări de voință ale părților privind 

drepturile materiale supuse judecății ori mijloacele procesuale recunoscute de lege.[1] 

Actele de dispoziție ale părților le vom diviza în: actele de dispoziție ale reclamantului, 

actele de dispoziție ale pârâtului și actele de dispoziție comune ambelor părți. 

Reclamantul poate exercita următoarele acte de dispoziție în cadrul procesului civil: 

1. Modificarea obiectului acțiunii civile; 

2. Modificarea temeiului acțiunii civile; 

3. Renunțarea totală sau parțială la acțiune; 

4. Modificarea cuantumului pretențiilor din acțiune; 

5. Completarea acțiunii civile cu pretenții accesorii; 

6. Completarea temeiurilor acțiunii civile. 

Articolul 60 CPC care reglementează drepturile procedurale ale părților a fost modificat prin 

introducerea unui termen în care reclamantul poate să modifice temeiul sau obiectul acțiunii. Astfel, 

conform art. 60 alin. (21) „în faza de pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare, reclamantul este 

în drept să modifice temeiul sau obiectul acțiunii. Exercitarea acestui drept după începutul 
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dezbaterilor judiciare constituie o acțiune nouă, care poate fi depusă în instanță în ordine generală. 

În asemenea cazuri, continuă examinarea cererii depuse anterior ori se dispune încetarea procesului, 

dacă reclamantul renunță la acțiunea inițială. Instanța restituie părţii, printr-o încheiere protocolară, 

cererea de modificare a temeiului sau obiectului acțiunii, precum şi actele anexate.” Reclamantul are 

dreptul de a modifica temeiul sau obiectul acțiunii până la etapa dezbaterilor judiciare, modificare, 

care, în opinia noastră, îngrădește dreptul reclamantului de a dispune de acțiunea sa. 

Renunțarea la acțiune este un act unilateral de dispoziție al reclamantului, prin care acesta 

urmărește încetarea procesului. Renunțarea poate fi totală, atunci când reclamantul renunță la toate 

pretențiile formulate, atât la cele principale cât și la acele accesorii, sau parțială, când reclamantul 

renunță doar la unele pretenții formulate în cererea de chemare în judecată. Renunțarea la acțiune 

constituie temei de încetare a procesului în conformitate cu prevederile art. 265 lit. c). Pronunţând 

încheierea de încetare a procesului, instanţa judecătorească menţionează că nu se admite o nouă 

adresare în judecată a aceleiaşi părţi cu privire la acelaşi obiect şi pe aceleaşi temeiuri (art.266 

alin(2) CPC). Nu trebuie însă confundată renunțarea reclamantului la acțiune cu retragerea cererii 

de chemare în judecată de reclamant, deoarece efectele juridice ale acestor acte de dispoziție ale 

reclamantului sunt diferite. Renunțarea la acțiune a reclamantului este temei de încetare a 

procesului fără posibilitatea de adresare repetată în instanță cu aceeași acțiune, având aceleași 

temeiuri, același obiect și între aceleași părți, pe când retragerea cererii de chemare în judecată de 

catre reclamant, constituie temei de restituire a cererii de chemare în judecată conform art. 170 

alin. (1) lit. i) CPC, ceea ce conferă reclamantului posibilitatea de a se adresa cu aceeași acțiune 

civilă în instanța de judecată. 

Renunțarea la acțiune ca act unilateral de dispoziție aparține și persoanelor care pornesc 

procesul în interesul altor persoane, în condițiile art. 71 și art. 73 CPC, însă instanța nu va admite 

renunțărea și nu va înceta procesul atâta timp cât nu există acordul reclamantului privind renunțarea 

la acțiune, fiindu-i explicate reclamantului consecințele juridice ale renunțării la acțiune. 

Reclamantul poate să mărească ori să reducă cuantumul pretențiilor formulate în acțiune, 

acesta fiind un act de dispoziție referitor la obiectul material al acțiunii.[2] Spre exemplu, în 

acțiunile care au ca obiect repararea prejudiciilor materiale și morale, poate surveni necesitatea ca 

reclamantul să solicite mărirea cuantumului prejudiciului material sau moral. De exemplu, într-o 

acțiune civilă care are ca obiect repararea prejudiciilor materiale și morale ca urmare a vătămărilor 

corporale primite în urma acțiunilor ilicite ale pârâtului, datorită agrăvării stării de sănătate, sau 

urmarea unui tratament ulterior depunerii cererii de chemare în judecată, implică cheltuieli 

financiare suplimentare. Astfel, reclamantul este în drept printr-o cerere suplimentară să solicite 

mărirea cuantumului pretențiilor materiale ca urmare a cheltuielilor suportate în urma 

tratamentului, cu anexarea bonurilor de plată. Dacă, în cadrul examinării  cauzei, reclamantul 

majorează pretenţiile formulate anterior în acţiune, aceasta implică conform art. 88 alin. (2) CPC, 

achitarea unei taxe suplimentare şi pentru partea cu care acţiunea se majorează. 

La categoria actelor de dispoziție ale pârâtului se încadrează recunoașterea acțiunii.  

Recunoașterea acțiunii este un act de dispoziție unilaterală a pârâtului prin care acesta își exprimă 

acordul cu pretențiile înaintate de către reclamant și care condiționează admiterea acțiunii. În acest 

fel, pârâtul renunță la apărarea intereselor sale.[3] Nu urmează a confunda recunoașterea acțiunii 

cu recunoașterea faptelor pe care cealaltă parte își întemeiază pretențiile sau obiecțiile (art. 131 

alin. (4) – (6) CPC). Recunoașterea faptelor este un aspect al procesului de probație, care 

degrevează partea adversă de obligația dovedirii acestor fapte. Recunoașterea faptelor o poate face 

atât pârâtul, cât și reclamantul ori intervenientul principal.[4] Recunoașterea acțiunii de către pârât 

poate fi integrală sau parțială și se perfectează printr-o cerere scrisă care se anexează la materialele 

cauzei, nu înainte de a verifica dacă voința pârâtului nu este viciată sau nu este exprimată cu rea-

credință. În cazul admiterii de către instanță a recunoașterii acțiunii de către pârât se pronunţă o 

hotărâre de admitere a pretenţiilor reclamantului (art. 212 alin. (5) CPC). Dacă instanța va constata 

că prin recunoașterea acțiunii de către pârât se afectează drepturile și interesele pârâtului sau altor 

participanți la proces atunci judecătorul, va emite o încheiere de rspingere a recunoașterii și va 
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examina cauza în fond. 

Prin prisma art. 60 alin. (2) CPC, legiuitorul consacră atât reclamantului cât și pârâtului dreptul 

de a înceta procesul prin tranzacție de împăcare. Noțiunea tranzacției poate fi dedusă din prevedrile 

art. 1824 alin. (1) CPC, confom căruia tranzacția reprezintă acordul părţilor cu privire la soluţionarea 

amiabilă a litigiului. Această noțiune nu este una completă, iată de ce vom aduce o definiție formulată 

în literatura juridică. Tranzacția este un contract, numit și act de dispoziție bilaterală a părților prin care 

acestea, făcând concesii reciproce, aplanează litigiul și sting procesul.[5] 

Tranzacția este reglementată de Codul Civil al RM în art. 1331-1338.  

Dreptul de a încheia tranzacții de împăcare aparține părților raportului juridic litigios, 

inclusiv intervenienții principali, iar persoanele care pornesc procesul în interesele altor persoane, 

nu dispun de acest drept procesual. Tranzacția dintre părți reprezintă de fapt concesiile făcute de 

subiecții raportului juridic litigios, aceasta înlocuind hotărârea instanței de judecată. Tranzacția 

este un drept al părților, însă conform unor modificări la Codul de procedură civilă, legiuitorul a 

stabilit ca o formă de conciliere între părți medierea judiciară. Articolul 1812 stabilește că 

„medierea judiciară este o modalitate obligatorie de soluţionare amiabilă a pretenţiilor adresate 

instanţei judecătorești, cu ajutorul şi sub conducerea acesteia, în cazurile ce ţin de: protecţia 

consumatorilor; litigiile de familie; litigiile privind dreptul de proprietate asupra bunurilor între 

persoane fizice şi/sau juridice de drept privat; litigiile de muncă; litigiile care rezultă din 

răspunderea delictuală; litigiile succesorale; alte litigii civile a căror valoare este sub 200 000 de 

lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărîre executorie de intentare a procedurii de 

insolvabilitate.” Medierea judiciară poate avea loc și în alte cauze, dacă aceasta este cerută de părți. 

Tranzacţia părţilor este posibilă şi în afara medierii judiciare, în condiţiile legislației procesual-

civile și a Legii cu privire la mediere nr. 137 din  03.07.2015.  

Pentru ca tranzacția să producă efecte juridice și să fie ulterior executată de părți, legea 

instituie necesitatea ca aceasta să fie confirmată de către instanța care a primit spre examinare 

cauza civilă. Codul de procedura civila la art. 60 alin. (5) prevede că instanța nu va admite 

tranzacția între părți, dacă aceste acte contravin legii ori încalcă drepturile, libertățile și interesele 

legitime ale persoanei, interesele societății sau a statului. Încheierea judecătorească privind 

încetarea procesului care conține condițiile tranzacției are aceeași forță juridică ca și hotărârea 

judecătorească (art. 1824 alin. (21) CPC). 
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Forma agravantă de la alin.(2) a art.183 Codul penal, face trimitere la prevederile alin.(1), 

însă stabilește în calitate de urmări prejudiciabile ”decesul unei persoane”. Astfel, deosebirea 
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acesteia de infracţiunea specificată la alin.(l) art.183 CP RM constă, în principal, în conţinutul 

obiectului juridic secundar şi al urmărilor prejudiciabile. 

Astfel, într-u identificarea corectă și stabilirea obectului de reglementare considerăm, 

oportun și necesar, a reda, mai întîi de toate conținutul urmărilor prejudiciabile consfințite la 

alin.(1) art.183 Codul penale, inclusiv pentru ca per final să efectuăm o comparație între acestea. 

Deci, infracţiunea prevăzută la alin.(l) art.183 CP RM reprezintă o faptă penală materială, 

care se consideră consumată din momentul producerii accidentului cu oameni sau a unei alte 

urmări grave, avînd un caracter alternativ, de aceia producerea oricăreia dintre ele este suficientă 

în vederea răspunderii conform art.183 Codul penal. 

De remarcat că noțiunea și calitatea de urmări prejudiciabile ”accidente cu oameni” este 

utilizată de legea penală pe lîngă prevederile art.183 Codul penal, și în prevederile art.270, 271 

Codul penal, care de asemenea prevăd în calitate de urmări prejudiciabile și ”alte urmări grave”. 

Această noțiune/formulare nu este explicată de prevederile Codului penal, în capitolul XIII 

a Părții Generale, la fel cum nu este redat înțelesul formulei ”alte urmări grave”, astfel, încît există 

riscul admiterii abaterii de la prevederile legale consfințite la alin.(2) art.3 Codul penal, conform 

căreia interpretarea extensivă defavorabilă a legii penale este interzisă, analiză de situație care am 

realizat-o în secțiunea 1.2 a Capitolului I. 

Astfel, considerăm că prin „accident cu oameni” se are în vedere: rănirea, electrocutarea, 

arsura, degerarea, asfixierea, intoxicaţia acută profesională etc., care, după gravitate, corespunde 

vătămării medii și grave a in¬tegrităţii corporale sau a sănătăţii. 

Limitarea doar la aceste categoriide vătămare corporală, este dictată, de prevederile art.55 

Codul contravențional, din analiza conținutului căruia reiese că răspunderea contravențională, în 

situația urmărilor prejudiciabile sub forma vătămărilor corporale, neînsemnate sau ușoare, din 

motivul gradului de pericol social mai redus a acestora. 

Conform legislației în vigoare accidentele se clasifică în două categorii, și anume: 1) 

accidente de muncă; și 2) accidente în afara muncii.  

Accidentul de muncă reprezintă [2, Pct.3],  un eveniment ce a dus la vătămarea violentă a 

organismului salariatului (leziune, stres psihologic, electrocutare, arsură, degerare, asfixiere, 

intoxicaţie acută, leziuni corporale provocate de insecte şi animale, de calamităţi naturale etc.), ca 

urmare a acţiunii unui factor de risc (însuşire, stare, proces, fenomen, comportament) propriu unui 

element al sistemului de muncă (executant, sarcini de muncă, mijloace de producţie, mediu de 

muncă) şi care a condus la pierderea temporară sau permanentă a capacităţii de muncă ori la 

decesul salariatului, survenit:  

a) în perioada pauzelor stabilite, cînd salariatul se află pe teritoriul unităţii sau la locul său 

de lucru, precum şi în timpul frecventării încăperilor sanitaro-igienice sau auxiliare; 

b) în perioada instruirii de producţie sau practicii profesionale conform contractului 

încheiat între instituţia de învăţămînt și angajator sau între angajator, elevi şi studenţi.  

c) în perioada exercitării atribuțiilor de muncă sau obligaţiilor de serviciu;  

d) în perioada deplasării de la domiciliu la locul de muncă şi invers, cu transportul oferit 

de ngajator, în modul stabilit, precum şi în perioada îmbarcării sau debarcării din acest mijloc de 

transport;  

e) în perioada deplasării de la locul de muncă în care este încadrat salariatul, pînă la locul 

de muncă, organizat în afara teritoriului unităţii, sau pînă la o altă unitate, şi invers, pentru 

exercitarea unei atribuții de muncă sau a obligaţiilor de serviciu, în timpul util pentru aceasta şi pe 

traseul stabilit al deplasării, indiferent de modul de deplasare sau mijlocul de transport utilizat;  

f) înainte de începerea sau după încetarea lucrului, cînd salariatul se deplasează de la 

intrarea în incinta întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (în continuare - unitate) pînă la locul de 

muncă şi invers, îşi schimbă îmbrăcămintea personală, echipamentul individual de protecţie şi de 

lucru şi invers, preia sau predă locul de muncă şi mijloacele de producţie;  

g) în cadrul participării la acţiuni culturale, sportive sau la alte activităţi organizate de 

unitate în baza ordinului sau dispoziţiei emise de angajator;  
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h) în cadrul acţiunii întreprinse din proprie iniţiativă pentru prevenirea sau înlăturarea unui 

pericol ori pentru salvarea altui salariat de la un pericol în circumstanţele specificate supra. 

Accidentul în afara muncii presupune un eveniment ce a dus la vătămarea violentă a 

organismului salariatului, chiar dacă s-a produs în timpul de lucru al acestuia, la locul de muncă sau 

pe teritoriul unităţii, în condiţii expuse mai sus, cauza directă a căruia este determinată de fapte ce 

nu au legătură cu îndeplinirea sarcinii de muncă sau obligaţiilor de serviciu (joacă, încăierare, 

automutilare intenţionată, sinucidere, cazuri de boală latentă şi moarte naturală, folosire a mijloacelor 

de producţie în scopuri personale fără permisiunea angajatorului sau conducătorului, comitere a unui 

furt din avutul unităţii, angajatorului persoană fizică şi altele de acest gen). [2, Pct.4]. 

În literatura de specialitate [4, pag.755],  este expusă opinia că este extrem de redusă 

posibilitatea ca accidentul în afara muncii să apară în contextul comiterii infracţiunii prevăzute la 

alin.(l) art.183 Codul penal. 

Reieșind din cuprinsul art.183 Codul penal, legiuitorul nu face nicio precizare cu privire la 

tipul accidentului cu oameni, ce reprezintă urmările prejudiciabile ale infracţiunii examinate: 

accident de muncă sau accident în afara muncii.  

În această ordine de idei, considerăm important, ca acel accidentat să aibă calităţile victimei 

infracţiunii prevăzute la art.183 Codul penal, iar accidentul cu oameni să se afle în legătură de 

cauzalitate cu fapta prejudiciabilă de încălcare a a igienei industriale, a tehnicii securităţii sau a 

altor reguli de protecţie a muncii. 

În afară de accidentul cu oameni, o ”altă urmare gravă” poate să reprezinte urmările 

prejudiciabile specificate la alin.(l) art.183 CP RM. 

Cum am menționat această noțiune de asemenea nu se regăsește în explicațiile legii penale, 

astfel, încît aceasta urmează a fi dedusă, din textul complet al acestui articol, inclusiv reieșind din 

practica judiciară, și eventual regulile de tehnică legislativă. 

În această ordine de idei, apreciem prin „alte urmări grave” acele”daune materiale în proporții 

mari, care se pot caracteriza prin deteriorarea sau distrugerea bunurilor unităţii, (în proporţii mari); 

sistarea îndelungată a funcţionării unităţii, presupunând daune în proporţii mari, etc”. 

Motivul unei astfel de tratări, care este reflectată și în literatura de specialitate, și cu care 

suntem de acord, este evident și ține în primul rînd de ideea că odată ce este prevăzută consecința 

accidentelor cu oameni aici se încadrează toate tipurile de consecințe suferite de oameni, indiferent 

de gravitatea vătămărilor, medii sau grave. 

Cu toate acestea, din definiția expusă a noțiunii de ”alte urmări grave”, reiese că fapta 

prejudiciabilă în principiu de-și a avut loc în legătură cu exercitarea necorespunzătoare și propriu-

zisă a atribuțiilor de muncă, dar nu a adus atingere direct angajaților acesteia, și astfel în atare 

circumstanțe nu avem o veritabilă situație de încălcare a dreptului la protecția muncii lucrătorilor, 

ci avem o atingere a dreptului de proprietate asupra bunurilor întreprinderii/angajator, a activității 

și stabilități sale economice, circumstanțe care doar indirect pot prejudicia lucrătorii în contextul 

doar ipotetic al instituirii unei perioade de șomaj tehnic în legătură cu necesitatea asigurării 

reparațiilor respective. 

Astfel, deși pare logică o astfel, de abordare și interpretare a acestor prevederi penale, pe 

tot atît de logică și reală avem situația în care, legiuitorul a exclus de mult timp din prevederile 

legii penale infracțiunea prevăzută de art.198 Codul penal ”Distrugerea sau deteriorarea din 

imprudență a bunurilor” [1, Art.198 Codul penal, abrogat prin Legea nr.292-XVI din 21.12.2007],  

faptă care nu se regăsește nici într-o formă în Codul Contravențional, motiv pentru care, în 

condițiile evoluției legislației la acest capitol, și în contextul în care nu mai suntem în societatea 

în care totul era ”proprietate socialistă” perioadă în care prin astfel de norme generale, statul își 

lăsa posibilitatea de a ”urmări” orice persoane, pentru orișice faptă și orișice consecințe, 

actualmente în condițiile deja expuse a cerințelor legii de claritate și previzibilitate, vedem 

necesară a exclude această formulare, foarte abstractă și care lasă locul de multiple interpretări, 

care au un caracter extensiv. 

Mai mult ca atît, de menționat, ce ține de noțiunea de ”alte urmări grave”, că practica 
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judiciară, [3, pct.22]  cunoaște și explică prevederile lit.f) alin.(3) art.189 Codul penal, prin ”alte 

urmări grave” ”moartea sau sinuciderea proprietarului, a posesorului sau a deţinătorului, a rudelor 

sau a apropiaţilor acestora; precum și încetarea forțată a activităţii profesionale a persoanei fizice 

sau a activităţii agentului economic; alte urmări care, cu luarea în calcul a circumstanţelor concrete 

ale cauzei respective, pot fi recunoscute de către instanţa judecătorească ca fiind grave. În cazul 

urmărilor grave intenţia făptuitorului se manifestă prin imprudenţă. Dacă, săvîrşind şantajul, 

făptuitorul intenţionat a omorît o persoană, faptele comise urmează a fi calificate prin concurs în 

baza art.189 şi art.145 CP”. 

Însă evident ”decesul persoanei” în cazul nostru este inaplicabil într-ucît, această agravantă 

este prevăzută de alin.(2) art.183 Codul penal, pe cînd sinuciderea nu se încadrează în celelalte 

elemente constitutive ale infracțiunii prevăzute de art.183 Codul penal. 

În ce ne priveşte, remarcăm că nici dintr-o prevedere normativă nu reiese ce înseamnă „alte 

urmări grave”. Care este linia de demarcaţie dintre o urmare gravă şi o urmare lipsită de gravitate? 

Este clar că fiecare subiect al interpretării va înţelege în felul lui sensul noţiunii „alte urmări grave”. 

Este imposibil a nu manifesta subiectivism atunci când trebuie rezolvată dilema „grav sau lipsit de 

gravitate”. Deci, există pericolul aplicării neuniforme a legii penale, precum şi al interpretării 

extensive defavorabile a legii penale. De aceea, pentru a nu fi încălcată regula fixată la alin.(2) 

art.3 Codul penal, este necesară o interpretare cât mai restrictivă a acestei noţiuni, și drept 

consecință, evidențiem necesitatea mai degrabă a excluderii acesteia. 

Respectiv, comparativ cu urmările indicate și analizate supra, fapta infracţională de la 

alin.(2) art.183 CP RM aduce atingere, în plan secundar, relaţiilor sociale cu privire la viaţa 

persoanei. În cazul acestei infracţiuni, urmările prejudiciabile se exprimă în decesul victimei, 

cauză căruia este în legătură de cauzalitate cu încălcările admise ale tehnicii securităţii, a igienei 

industriale sau a altor reguli de protecţie a muncii. 

Deși este evident faptul, că analogic altor infracțiuni comise din imprudență, ca de exemplu 

art.264 Codul penal, ar fi logic, stabilirea concretă a răspunderii penale și a limitelor de pedeapsă, 

aparte pentru fiecare din urmările prejudiciabile survenite, și cu cît urmările sunt mai grave, a 

stabili o pedeapsă mai aspră. 

Cu toate acestea, actualmente, legea penală la alin.(2) art.183 Codul penal, prevede fără 

care-va interpretări, decesul ”unei” persoane. 

De menționat, că în literatura, de specialitate [4, p.757.], este expusă opinia, că numărul de 

victime nu influenţează asupra calificării faptei conform alin.(2) art.183 CP RM, însă poate fi luat 

în considerare la individualizarea pedepsei. 

Opinie greu de combătut, însă pe atît de greu și de susținut, ori individualizarea pedepsei, 

în această situație se face în strictă conformitate cu prevederile art.75, 77 Codul penal, care însă 

nu conțin circumstanțe agravante sub formă de ”fapta comisă asupra a două sau mai multe 

persoane”, iar aplicarea în calitate de circumstanțe agravante a unor situații care nu sunt prevăzute 

de legea penale, este ilegală. 

Conform Dicționarului Explicativ a Limbii Române [5], ”unei” este articol nehotărît la 

genul dativ, numărul singular, pluralul căruia este ”unor”. 

În această ordine de idei și termene, suntem în situația în care decesul a două sau mai multe 

persoane, în calitate de urmări prejudiciabile, nu sunt reflectate în calitate de prevederi ale art.183 

Codul penal, ceia ce considerăm că este o lacună, deoarece, gravitatea urmărilor sub forma 

decesului a două sau mai multe persoane, drept urmare a faptelor conform prevederilor art.183 

alin.(1) Codul penal, este incomensurabil mai mare decît cea a decesului unei singure persoane. 

Mai mult ca atît, reieșind din principiile generale ale legii penale, ce țin de obligația activă, 

asumată de stat, de protejare a vieții fiecărei persoane, în varianta actuală a acestei norme penale, 

în situația ipotetică a survenirii decesului a două sau mai multe persoane, în cazul condamnării 

persoanei ce se face vinovată, suntem în situația unei neechități a actului de justiție, ceea ce este 

inadmisibil, și considerăm necesar, a fi reparat, prin introducerea modificărilor, de rigoare, și 

anume completarea cu alin.(3) cu următorul text ”acţiunea prevăzută la alin.(1), care a cauzat din 



Conferinţa ştiinţifică „Rolul  științei în reformarea sistemului juridic și politico–administrativ”, 

Ediția a IV, 14 decembrie 2018 

 

64 

 

imprudență decesul a două sau mai multor persoane”. 

În această din urmă situație putem cu certitudine expune exemplul, cazului de rezonanță 

”La Soacra” [6], însă cu mențiunea obligatorie, că sentința instanței de fond nu este definitivă și 

irevocabilă, și actualmente se află în proces de reexaminare în ordine de apel, și astfel acest 

exemplu nu-l invocăm în calitate de practică judiciară, ci mai degrabă o situație de fapt care poate 

exista în societate, cu astfel, de urmări, asupra cărora organul de urmărire penală (și procurorul) 

și-au expus poziția oficială, privind calificarea faptelor persoanei. 

În speță, conform părții descriptive a sentinței din 19 mai 2016, se expune: ”Încălcarea de 

către X, care și-a asumat, cu acordul lui Y, drepturile și obligațiile persoanei care gestionează o 

organizație comercială, în partea ce ține de gestionarea cu personalul, a tehnicii securității și a altor 

reguli de protecție a munci indicate mai sus, a provocat la 09.01.2016 aproximativ la ora 10 și 00 

min., în încăperea cafenelei ”La Soacra”, a avut loc un accident de muncă cu oameni, în formă de 

deflagrație și incendiu, care s-a soldat cu decesul a trei salariați”, și ”reieșind din probele acumulate 

instanța consideră că acuzarea X s-a confirmat pe deplin acțiunile X  urmînd a fi calificate în baza 

art.183 alin. (2) Codul penal – încălcarea de către o persoană care gestionează o organizație 

comercială a tehnicii securității și a altor reguli de protecție a muncii, ce a provocat accidente cu 

oameni și din imprudență decesul unei persoane”. 

Drept consecință, a concluziilor și recomandărilor expuse mai sus, este evident, că 

propunem, modificarea în întregime textul art.183 Codul penal, în care accentul de bază este pus 

anume pe urmările prejudiciabile în calitate de elemente circumstanțiale agravante necesare,  astfel 

încît noua redacție, propusă, să aibă următorul conținut: 

”Articolul 183. Încălcarea dispozițiilor (sau sintagma cerințelor) cu privire la securitatea și 

sănătatea în muncă” 

(1) Încălcarea dispozițiilor (sau sintagma cerințelor) cu privire la securitatea și sănătatea 

în muncă de către persoana care era obligată să le respecte, încălcare ce a cauzat din imprudenţă o 

vătămare medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii, se sancționează cu …, 

(2) Aceeași faptă prevăzută la alin.(1), care a provocat: 

a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii; 

b) decesul unei persoane. 

(3) Aceeași faptă prevăzută la alin.(1), care a provocat: 

a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii a două sau mai multor persoane; 

b) decesul a două sau mai multor persoane. 
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CRITERIILE DE APRECIERE A TERMENULUI   REZONABIL ÎN CADRUL UNUI 

DOSAR PENAL ŞI CONSECINŢELE NERESPECTĂRII ACESTUIA 

 

Gheorghe ENACHI, magistru în drept, 

Consultant al procurorului în Procuratura raionului Cantemir 

 

Abstract. Judging the process within a reasonable time, is intended to remove the 

uncertainty of the parties by re-establishing as soon as possible the violated rights and restoring 

legality, which must govern all legal relationships in a rule of law, which constitutes a guarantee 

of a fair trial. 

Distinguishing criminal procedures according to the person accused or offense is a natural 

contemporary approach. Certainly, the reality determines the emergence of new concise 

procedures contributing to the acceleration of the process, securing the rights of the person.  

 

Accesul liber la justiţie constituie un principiu fundamental al organizării oricărui sistem 

judiciar democratic fiind consacrat într-un număr important de documente internaţionale. 

Mecanismul statal de apărare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, un factor de 

primă importanţă, constituie buna funcţionare a autorităţii judecătoreşti, astfel încît să se asigure 

oricărei persoane dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente 

împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime. Pe plan procesual, 

accesul liber la justiţie este concretizat în prerogativele pe care le implică dreptul la acţiune, ca 

aptitudine legală ce este recunoscută de ordinea juridică oricărei persoane fizice sau juridice.  

Pornind de la premisa că drepturile fundamentale trebuie garantate într-o maniera concretă 

şi reală, dar nu iluzorie si teoretică, se consideră că imposibilitatea concretă sau condiţionată de 

drept şi de fapt, de sesizare a unei instanţe de către persoana interesată, constituie o încălcare a 

dreptului acesteia de acces la justiţie. 

Dreptul la un proces echitabil, care include și accesul liber la justiție, este unul din 

drepturile cu cea mai largă aplicare și cea mai mare jurisprudență dezvoltată de CEDO. Capitolul 

face referire la standardele internaționale de bază referitoare la dreptul la un proces echitabil și 

enumeră drepturile și garanțiile procesuale cuprinse de acesta. Cadrul legal național cuprinde 

majoritatea drepturilor și garanțiilor procesuale relevante, cu unele excepții. Practica de 

implementare a acestora de asemenea variază. 

Potrivit prevederilor art. 6.1 a Convenţiei Europene a drepturilor omului, accesul liber la 

justiţie reprezintă o garanţie a statelor semnatare ca orice persoană are dreptul la examinarea şi 

soluţionarea cauzei sale în mod echitabil, în termen rezonabil, de către o instanţă independentă, 

imparţială, legal constituită, care va acţiona în conformitate normele de procedură penală.1 

Prin conceptul de termen rezonabil în cadrul unul proces penal, se prezumă instituirea de 

către legiuitor a unor termene la diferite etape ale procesului penal, unele dintre ele nefiind fixe, 

dar care în ansamblu se impun a fi respectate de către organul de urmărire penală şi instanţa de 

judecată. La etapa urmăririi penală termenul rezonabil se asigură de către procuror, iar la judecarea 

cauzei, de către instanţa de judecată.    

Astfel, o condiţie impusă organelor de drept de către legislaţia naţională precum şi cea 

internaţională, reprezintă, soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil. 

Cu toate acestea, trebuie stabilit un echilibru între soluționarea cu celeritate a unei cauze și 

buna administrare a actului de justiție. De exemplu, necesitatea soluționării rapide a unui cauze nu 

trebuie să priveze suspectul sau inculpatul de dreptul la apărare.2 

Cerinţa generală conform căreia urmărirea penală şi judecarea cauzelor penale se face în 

                                                           
1 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Roma 1950, art. 6.1; 
2 Manual de drept European privind accesul la justiţie, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 

2016, p. 149; 
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termene rezonabile este şi un drept fundamental al omului şi, totodată, o condiţie pentru ca un 

proces să fie considerat echitabil. Nici o persoană a cărei realizare sau limitare a drepturilor 

depinde de desfăşurarea unui proces penal nu trebuie să fie nevoită să aştepte un termen nejustificat 

de mare pînă cînd decizia finală va fi pronunţată. Pentru fiecare persoană termenul rezonabil începe 

a curge din momentul în care un proces penal îi afectează sau îi poate afecta în vreun fel drepturile 

şi interesele şi pînă cînd a fost pronunţată o hotărîre definitivă.1 

În acest sens, articolul 6.1 al Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor 

Fundamentale prevede dreptul oricărei persoane la judecare în mod echitabil, în mod public şi într-

un termen rezonabil a cauzei sale. CEDO a declarat în cauza Stogmuller c. Austriei că examinarea 

într-un termen rezonabil a fiecărei cauze reprezintă o garanţie procesuală, scopul căreia este de a 

proteja toţi justiţiabilii împotriva duratei excesive a procedurii. Asemenea dispoziţie subliniază că, 

justiţia nu trebuie să fie înfăptuită cu o întîrziere care ar putea compromite eficienţa şi credibilitatea 

sa. Convenţia statuează exigenţa examinării într-un termen rezonabil atît pentru cauzele civile, cît 

şi penale.2 

Principul examinării cauzelor judiciare în termen rezonabil se regăseşte şi în prevederile 

art. 14.3 lit. c) al Pactului  Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice adoptat  la 16 

decembrie 1966 la New York, la care Republica Moldova a derat în anul 1993 şi care prevede că 

orice persoană acuzată de comiterea unei infracţiuni penale are dreptul, în condiţii de deplină 

egalitate, la cel puţin să fie judecată fără o întârziere excesivă.3 

Necesitatea examinării cauzei în termen rezonabil îşi găseşte oglindire şi în prevederile 

constituţionale ale multor state membre ale Consiliului Europei, precum: Albania, Andora, Croaţia, 

Republica Cehă, Germania, Islanda, Italia, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, San-

Marino, Slovenia, Spania, Elveţia, Turcia etc, precum şi în legislaţia lor internă (ex. Ungaria, Islanda, 

Italia, Lituania, Letonia, România, Serbia şi Montenegro, San Marino, Suedia, Macedonia, Marea 

Britanie etc.). Totodată, unele state prevăd expres aplicarea directă a Convenţiei pentru Apărarea 

Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale în sistemul naţional legislativ (ex. Albania, Andora, 

Armenia, Azerbaidjan, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Estonia, Franţa, 

Georgia, Grecia, Olanda, Polonia, Federaţia Rusă, San Marino, Macedonia etc.).  

În cazul Republicii Moldova, articolul 4 al Constituţiei Republicii Moldova, de asemenea, 

prevede primatul Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor  Omului şi Libertăţilor Fundamentale în 

raport cu sistemul naţional legislativ. Mai mult ca atît, însăşi legislaţia procesuală reglementează 

că,  cauzele, atît cele penale, cît şi cele civile, urmează a fi examinate în termen rezonabil. 

Referitor la respectarea termenului rezonabil în procesul de judecare a cauzelor, problema, 

în prezent,  nu comportă un caracter sistemic, cu toate acestea, recentele hotărîri ale Curţii 

Europene în cauzele Mazepa, Cravcenco, Deservire SRL etc. în care aceasta a constatat încălcarea 

art.6 al Convenţiei sub aspectul neglijării termenului rezonabil de examinare a cauzelor în instanţa 

de judecată, obligă Republica Moldova la acţiuni, atît în vederea executării hotărîrilor sus-

menţionate în privinţa persoanelor vizate, reclamanţilor la CEDO (măsuri de ordin individual), cît 

în aspect preventiv – adoptarea şi implementarea unor legi prin care s-ar urmări scopul evitării, 

pentru viitor, a unor condamnări similare (măsuri de ordin general). 

Astfel, urmărind scopul ridicării standardelor în domeniul protecţiei drepturilor omului în 

Republica Moldova din perspectiva dreptului la un proces echitabil (art.6 al Convenţiei Europene 

pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale), precum şi cel al instituirii 

unui recurs intern efectiv pentru remedierea încălcării termenului rezonabil la judecarea cauzelor 

sau la executarea hotărîrilor judecătoreşti, totodată reieşind din recomandările expuse în Hotărîrea 

CEDO din 28.07.2009, Olaru şi alţii v. Moldova, de către Republica Moldova la data de 

21.04.2011 a fost adoptată Legea nr. 87 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin 

                                                           
1 Dolea Ig., Roman D., Vîzdoagă T. şi alţii, Codul de procedură penală Comentariu, Chişinău: Editura Cartier, 2005, p. 42; 
2 Hotărîrea CEDO Stögmüller v. Austria, hotărâre din 10 noiembrie 1969, Seria A nr. 9, § 15; 
3 Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice nr. 1966 din 16.12.1966, New York, art. 14.3; 



Conferinţa ştiinţifică „Rolul  științei în reformarea sistemului juridic și politico–administrativ”, 

Ediția a IV, 14 decembrie 2018 

 

67 

 

încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în 

termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti.1 

Potrivit prevederilor art. 2 al Legii menţionate supra, orice persoană fizică sau juridică ce 

consideră că i-a fost încălcat dreptul la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau dreptul la 

executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti poate adresa în instanţă de judecată o cerere 

de chemare în judecată privind constatarea unei astfel de încălcări şi repararea prejudiciului cauzat 

prin această încălcare, în condiţiile stabilite de prezenta lege şi de legislaţia procesuală civilă. 

Repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei 

sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti se face doar în măsura în 

care încălcarea a avut loc din cauze ce nu pot fi imputate exclusiv persoanei care a depus cererea 

de reparare a prejudiciului (denumită în continuare reclamant). Prejudiciul cauzat prin încălcarea 

dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil 

a hotărîrii judecătoreşti se repară indiferent de vinovăţia instanţei de judecată, a organului de 

urmărire penală, a organului responsabil de executarea hotărîrilor judecătoreşti sau a instituţiei de 

stat debitoare. Prejudiciul cauzat de o autoritate publică sau de o autoritate căreia statul i-a delegat 

atribuţii de autoritate publică prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei 

sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti se repară de către stat. 

Reparaţia prejudiciului se face de la bugetul de stat. După repararea prejudiciului cauzat prin 

încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în 

termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti, statul are drept de regres faţă de persoana vinovată. 

Mărimea reparaţiei prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil 

a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti se stabileşte de 

instanţa de judecată în fiecare caz în parte, în funcţie de circumstanţele cauzei în cadrul căreia a 

fost comisă încălcarea, precum şi de pretenţiile invocate de reclamant, de complexitatea cauzei, de 

comportamentul reclamantului, de conduita organului de urmărire penală, a instanţei de judecată şi 

a autorităţilor relevante, de durata încălcării şi de importanţa procesului pentru reclamant. Оrganul 

care reprezintă statul în instanţă de judecată pe această categorie de cauze este Ministerul Justiţiei.2  

În calitate de temeiuri juridice ale legii respective sunt normele articolului 20 al Constituţiei 

(Accesul liber la justiţie), conform cărora „orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din 

partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi 

interesele sale legitime”, precum şi cele ale articolului 53 al Constituţiei (Dreptul persoanei 

vătămate de o autoritate publică), care dispune că, „(1) Persoana vătămată într-un drept al său de 

o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei 

cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins, anularea actului şi repararea 

pagubei. (2) Statul răspunde patrimonial, potrivit legii, pentru prejudiciile cauzate prin erorile 

săvîrşite în procesele penale de către organele de anchetă şi judecătoreşti.”.3  

Noile reglementări reprezintă o implementare reală a prevederilor constituţionale şi vin să 

acopere, primordial, golul legislativ din materia accesului la justiţie. Legea oferă un remediu intern 

pentru apărarea dreptului la un proces echitabil (art.6 al Convenţiei), menit să ridice standardele 

în acest domeniul, raliindu-le la nivelul celor europene, să servească drept instrument în efectuarea 

unei justiţii prompte şi efective de către instanţele judecătoreşti naţionale şi, de asemenea, ar putea 

constitui o premisă pentru realizarea obiectivului diminuării numărului de cereri ale cetăţenilor 

depuse împotriva Moldovei la CEDO, graţie beneficierii de un remediu efectiv la nivel naţional. 

Reglementări legislative similare proiectului propus au fost adoptate, urmare a hotărârilor 

                                                           
1 Hotărîrea Curţii Europene pentru Drepturile Omului din 28.07.2009 în cauza privind Olaru şi alţii c. Moldovei, 

(Cererile nr. 476/07, 22539/05, 179/08 şi 1316/07); 
2 Legea nr. 87 din 21.04.2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la 

judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti, 

Publicat la 01.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 107-109, art. 2; 
3 Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994, Publicat : 12.08.1994 în Monitorul Oficial Nr. 1 Data intrarii in 

vigoare : 27.08.1994, art. 20, art. 53; 
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Curţii Europene, în Italia (aşa numita Legea Pinto, chemată să instituie un remediu intern efectiv 

în materia respectării termenului rezonabil de examinare a cauzelor de instanţele judecătoreşti) şi 

în Federaţia Rusă (Legea federală din 21 aprilie 2010 cu privire la compensaţiile pentru încălcarea 

dreptului la examinarea cauzelor de instanţele judecătoreşti în termen rezonabil sau dreptului la 

executarea hotărîrilor judecătoreşti în termen rezonabil, lege adoptată în contextul executării 

hotărîrii pilot adoptată de CEDO în cauza Burdov II v. Rusia etc.).  Multe alte state sunt în proces 

de elaborare a unor legi asemănătoare sau în proces de perfecţionare a remediilor deja existente 

care sunt destinate protecţiei dreptului de liber acces la un tribunal. 

Rezonabilitatea duratei procedurilor trebuie să fie apreciată prin prisma şi crumstanţelor 

cauzei concrete ţinîndu-se cont de criteriile stabilite de lege, şi anume de complexitatea cazului, 

conduita organului de urmărire penală şi a instanţei de judecată şi de comportamentul părţilor. 

Reieşind din prevederile art. 20 Cod de procedură penală, urmărirea penală şi judecarea 

cauzelor penale se face în termene rezonabile, iar criteriile de apreciere a termenului rezonabil de 

soluţionare a cauzei penale sînt:  

 Complexitatea cazului; 

 Comportamentul participanţilor la proces; 

 Conduita organului de urmărire penală şi a instanţei de judecată, 

 Importanţa procesului penal pentru cel interesat; 

 Vîrsta de pînă la 18 ani a victimei.1 

Complexitatea cazului include toate circumstanţele lui atît de fapt, cît şi de drept luate în 

ansamblu (numărul participanţilor la proces, numărul episoadelor infracţionale incriminate, 

dificultatea dovedirii anumitor aspecte, cum ar fi necesitatea numirii unor comisii rogatorii în 

străinătate etc.). 

Criteriul comportamentului participanţilor este aplicat pentru a se stabili existenţa 

vinovăţiei statului în depăşirea termenelor rezonabile şi a gradului ei. Organele statului nu sunt 

vinovate de încălcarea dreptului persoanei dacă se stabileşte că depăşirea a avut loc din vina 

acesteia, de exemplu, atunci cînd comportamentul părţii duce la o încetinire neîntemeiată a 

procesului, cum ar fi în caul schimbării nefondată a avocaţilor, de înaintare nefondată a plîngerilor, 

de întîrziere în comunicarea informaţiilor necesare, de lipsă nemotivată de la acţiunile ce trebuie 

să aibă loc în prezenţa părţii etc. Pe de altă parte, persoana acuzată nu este obligată să fie 

cooperantă şi poate să se folosească pe deplin de drepturile pe care i le oferă legea (cum ar fi 

înaintarea de cereri şi plîngeri), dar acestea pot fi puse în seama persoanei la stabilirea încălcării 

dreptului ei la un proces în termen rezonabil. 

Conduita organului de urmărire penală şi a instanţei de judecată ţine de rapiditatea cu care 

acestea soluţionează problemele şi efectuează acţiunile procesuale necesare pentru soluţionarea 

definitivă a cauzei penale. Statul răspunde atît pentru conduita organelor menţionate, cît şi  a altor 

persoane care au fost atrase în cadrul procesului pentru a contribui la soluţionarea cauzei (experţi 

etc.). Cu toate că Codul de procedură penală stabileşte să se ia în considerare numai conduita 

organelor de urmărire penală şi a instanţelor, această prevedere trebuie interpretată mai larg cu 

angajarea tuturor organelor statului implicate într-un proces. Astfel, spre exemplu, în practica 

CEDO, durata procesului în cadrul Curţii Constituţionale se ia în consideraţie atunci cînd rezultatul 

acestora este în stare să afecteze rezultatul soluţionării cauzei în faţa instanţelor ordinare 

(Deumeland v. Germania, 1986, Poiss v. Austria, 1987, Bock v. Germania, 1989).2 

Importanţa procesului pentru cel interesat este un criteriu, care fiind esenţial pentru 

drepturile omului, se analizează în funcţie de circumstanţele cauzei penale şi de persoana implicată 

în proces în orice calitate. 

Starea de minorat a victimei se ia în consideraţie la stabilirea respectării termenului 

                                                           
1 Codul de procedură penală al Republicii Moldova, Publicat la 05.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 248-251 art Nr : 

699  Data intrarii in vigoare: 12.06.2003, art. 20 alin. (2); 
2 Dolea Ig., Roman D., Vîzdoagă T. şi alţii, Codul de procedură penală Comentariu, Chişinău: Editura Cartier, 2005, p. 42; 
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rezonabil. Aceasta, ca şi alte instituţii procesual-penale are ca şi scop a oferi o protecţie mai mare, 

prin accelerarea instrumentării cauzei, pentru a evita pe cît e de posibil consecinţele nefaste ale 

procesului penal asupra acestor categorii de persoane.1 

Verificarea respectării termenului rezonabil se face de instanţa de judecată ierarhic 

superioară în procesul judecării cauzei în cadrul căilor ordinare sau extraordinare de atac atît la 

cerinţa părţilor aflate în proces, cît şi din oficiu în caz de tergiversare exagerată. 

La etapa urmăririi penale, chiar dacă legea nu stabileşte termene concrete de desfăşurare a 

procesului penal, pentru asigurarea respectării acestui principiu sunt stabilite un şir de termene pentru 

efectuarea unor acţiuni procesuale. Astfel sunt stabilite termene limită pentru soluţionarea cererilor, 

pentru înaintarea calităţii procesuale, pentru aducerea la cunoştinţă a calităţii de bănuit, învinuit, de 

verificare a materialelor cauzei penale de către procuror pentru adoptarea unei decizii ş.a.  

Totodată, după pornirea urmăririi penale, procurorul fixează termenul de urmărire penală 

în cauza respectivă, în condiţiile art. 259 Cod de procedură penală, ţinîndu-se cont de criteriile de 

apreciere a termenului rezonabil prevăzute la art. 20 alin. (2) Cod de procedură penală şi la 

demersul ofiţerului de urmărire penală, sau din oficiu, prelungeşte termenul urmăririi penale. 

Astfel, toate aceste prevederi au menirea să impună unele restricţii de timp la efectuarea 

acţiunilor procesuale la etapa urmăririi penale şi evitarea tergiversării neîntemeiate a urmării penale. 

Prin comparaţie, legea procesual-penală a României nu prevede stabilirea unui termen fix 

al urmăriri penale şi prelungirea acestuia, dar se limitează doar la prevederile privind îndeplinirea 

urmăririi penale sau judecăţii într-o durată rezonabilă. 

Conform prevederilor art. 20 alin. (5) Cod de procedură penală, în situaţia în care, la 

efectuarea urmăririi penale sau la judecarea unei cauze concrete, există pericolul încălcării 

termenului rezonabil, participanţii la proces pot adresa judecătorului de instrucţie sau, după caz, 

instanţei care judecă în fond cauza o cerere privind accelerarea urmăririi penale sau a procedurii 

de judecare a cauzei. Examinarea cererii se face în absenţa părţilor, în termen de 5 zile lucrătoare, 

de către judecătorul de instrucţie sau, după caz, de către un alt judecător sau de un alt complet de 

judecată decît cel care examinează cauza.2 

Astfel, accelerarea urmăririi penale sau judecării cauzei apare ca un mecanism care să 

dinamizeze întreg procesul penal şi are menirea să evite încălcarea dreptului persoanei la un proces 

echitabil. Diversificarea procedurilor penale în funcţie de persoana acuzată sau de fapta produsă 

este o abordare contemporană firească. Este cert că realitatea determină apariţia unor noi proceduri 

sumare, ce au ca sarcină contribuția la accelerarea procesului, garantînd drepturile persoanei. 

Judecătorul de instrucţie sau instanţa decide asupra cererii printr-o încheiere motivată, prin 

care fie că obligă organul de urmărire penală sau, după caz, instanţa care judecă în fond cauza să 

întreprindă un act procesual, stabilind, după caz, un anumit termen pentru accelerarea procedurii, 

fie că respingă cererea. Încheierea nu se supune nici unei căi de atac, devenind irevocabilă din 

momentul adoptării.  

Potrivit art 300 alin. (31) Cod de procedură penală, în competenţa judecătorului de 

instrucţie se include şi examinarea cererilor privind accelerarea urmării penale. Partea care se 

consideră afectată de o tergiversare nejustificată a urmării penale, sesizeză judecătorul de instrucţie 

la locul efectuării urmăririi penale sau a măsurii speciale de investigaţii. Judecătorul de instrucţie, 

examinănd o asemenea plîngere, adoptă o încheiere motivată prin care obligă organul de urmărire 

penală să accelereze efectuarea actelor de urmărire penală necesare, care se impun din conţinutul 

cauzei în termen rezonabil. Această încheiere a instanţei este obligatorie pentru executare de către 

organul de urmărire penală şi de către procurorul care conduce urmărirea penală în această cauză. 

Calitatea esențială a unei proceduri judiciare o formează accelerarea judecății fiecărei cauze, 

accelerare care nu trebuie să afecteze libertatea individuală a părților implicate în proces, drepturile 

                                                           
1 Palelungi M. Dolea Ig. şi alţii, Manualul judecătorului pentru cauze penale, Chişinău, Tipografia Centrală, 2013, p. 69; 
2 Codul de procedură penală al Republicii Moldova, Publicat la 05.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 248-251 art Nr. 

699  Data intrarii in vigoare: 12.06.2003, art. 20 alin. (5); 
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altor persoane și nici interesele societății, deci o accelerare compatibilă cu nevoile justiției. 

În general, RM nu a avut şi nu are probleme cronice în ceea ce priveşte termenul de 

examinare a cauzelor de către instanţele de judecată. Din contra, judecătorii se grăbesc să 

examineze cauzele cât mai repede, în detrimentul calităţii. Examinarea îndelungată a cauzelor 

reprezintă o excepţie. O problemă persistentă a sistemului moldovenesc sunt amânările frecvente 

ale ședințelor de judecată şi remiterea cauzelor la rejudecare. În consecinţă, are loc tergiversarea 

examinării cauzelor simple și examinarea superficială a cauzelor complexe. 

Atât în cauzele civile, cât şi în cele penale, prima şedinţă are loc în cel mult şase săptămâni 

de la sesizarea instanţei. Examinarea unei cauze de o complexitate medie în toate cele trei niveluri 

de jurisdicţie (fond, apel şi recurs) nu durează mai mult de 18-24 de luni, ceea ce este sub media 

din ţările vest-europene. Perioadele între şedinţe, de obicei, nu depăşesc două luni. 

Problemele cele mai mari țin de amânările frecvente nejustificate ale ședințelor de judecată, 

trimiterile excesiv de dese la rejudecare a cauzelor, neexecutarea hotărârilor judecătorești cu 

privire la repartizarea spațiului locativ, durata de examinare a acțiunilor în baza Legii nr. 87 şi 

compensaţiile prea mici acordate de CSJ în aceste proceduri. 

Rezumînd cele expuse, se ajunge la concluzia că nerespectarea termenului rezonabil ca un 

element al accesului persoanei la justiţie, generează unele consecinţe şi anume: 

 Încălcarea dreptului persoanei la un proces echitabil care ulterior obligă statul să 

despăgubească financiar persoanele cărora le-a fost afectat dreptul la un proces echitabil prin 

încălcarea termenului rezonabil. 

 Nerespectarea scopului procesului penal potrivit căruia orice persoană care a săvîrşit 

o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale, precum şi scopul legii penale privind apărarea 

ordinii de drept, prin scurgerea termenului de prescripţie ca urmare a efectuării îndelungate a 

urmăririi penale sau judecării cauzei şi liberării persoanei de răspundere penală. 

Referindu-ne la a doua consecinţă, reieşind din practica profesională, se constată că riscul 

încetării urmăririi penale cu liberarea de răspundere penală ca urmare a intervenirii termenului de 

prescripţie este cel mai des întîlnit în cadrul dosarelor penale pornite pentru comiterea 

infracţiunilor uşoare şi mai puţin grave. 

În cazul dat, reieşind din faptul că infracţiunea comisă nu reprezintă o complexitate 

ridicată, instanţa de fond trebuie să soluţioneze cauza într-un termen rezonabil ţinînd cont doar de 

comportamentul participanţilor la proces şi anume interesul inculpaţilor de a nu fi condamnaţi 

pentru infracţiunea comisă. 

În asemenea circumstanţe instanţa de judecată nu trebuie să omită faptul că cauza penală 

este abia în faza de examinare în fond şi să admită că procesul judecării cauzei pînă la emiterea 

unei hotărîri definitive, poate fi îndelungat, depăşind prin aceasta termenele limită impuse de legea 

penală, pentru soluţionarea cauzei penale şi aplicării răspunderii penale persoanei pentru 

infracţiunea comisă, respectîndu-se astfel scopul legii penale privind apărarea ordinii de drept. 

Judecarea procesului într-un termen rezonabil are ca scop înlăturarea incertitudinii în care 

se găsesc părțile prin restabilirea, cât mai curând posibil, a drepturilor încălcate și prin 

reinstaurarea legalității, care trebuie să guverneze toate raporturile juridice într-un stat de drept, 

ceea ce constituie o garanție a unui proces echitabil. 

Încrederea într-o justiție independentă și imparțială, eficace și credibilă se construiește ca 

răspuns al respectului pe care zi de zi întregul mecanism judiciar împreună cu toate celelalte entități 

angrenate în funcționarea lui îl demonstrează față de fiecare dintre cei care compar în fața sa și 

față de fiecare dintre drepturile acestora. 
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Abstract. The criminalization of the worst crime against humanity has become one of the 

most important achievements of contemporary international law. Knowing many tragic 

experiences, international society has succeeded in developing and adopting a universal treaty to 

regulate the prevention and repression of genocide crime. The commission of genocide triggers 

both the responsibility of states in international law and the liability of natural persons guilty of 

committing illicit acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, 

racial or religious group. The object of the present scientific approach is the evolutionary analysis 

of attempts to codify genocide criminality in the post-war period. 

Key-words: codification, international crime, genocide, international treaty, international 

tribunal. 

 

Unii juriști specializați în domeniul dreptului internațional ne sugerează că genocidul 

constituie una din crimele împotriva umanității, beneficiind, în același timp, de un regim autonom 

și specific în cadrul Convenției pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid. În dreptul 

internațional nu există o ierarhizare a acestor crime, genocidul însă constituie ”crima crimelor” 

fiind considerat ca fiind cea mai gravă crimă internațională. Termenul ”genocid” a fost propus 

pentru prima dată de către Raphael Lemkin în urma celui de-al Doilea Război Mondial unind două 

cuvinte: genos (grec. gen, specie) și sufixul -cide provenind de la caedere (lat. a omorî). [1] 

Subsecvent a demarat procesul de codificare a crimei de genocid, dar și a condițiilor de angajare 

a răspunderii internaționale penale pentru comiterea genocidului. Deși în statutele tribunalelor 

militare internaționale instituite în urma celei de-a doua conflagrații mondiale nu întâlnim termenul 

ce constituie obiectul de cercetare a prezentului studiu, estimăm necesar să demarăm descrierea 

procesului de codificare anume cu prevederile statutelor tribunalelor de la Nürenberg și cel de la 

Tokyo ca fiind primele instrumente de drept internațional care au conturat principiul 

individualizării răspunderii internaționale penale pentru comiterea crimelor internaționale.   

Statutul Tribunalului Militar Internațional din 8 august 1945 în articolul 6 a prevăzut: 

”Tribunalul (…) va fi competent să judece și să pedepsească toate persoanele, care 
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acționând din numele țărilor europene ale Axei, au comis, individual sau în calitate de membri a 

organizațiilor anumite crime indicate în cele ce urmează.  

Actele ce urmează sau unul dintre ele, sunt crime supuse jurisdicției Tribunalului și 

angajează răspunderea individuală: 

(a) Crimele contra Păcii: dirijarea, pregătirea, declanșarea sau urmărirea unui război de 

agresiune, sau a unui război în încălcarea tratatelor, garanțiilor sau acordurilor internaționale, sau 

participarea la un plan ori la un complot întru săvârșirea unui din actele indicate mai sus; 

(b) Crimele de război: încălcarea legilor și cutumelor de război. Aceste încălcări cuprind, 

fără a se limita la ele, omorurile, relele tratamente și deportările pentru munci forțate sau pentru orice 

alt scop a populației civile în teritoriile ocupate, asasinatele sau relele tratamente ale prizonierilor de 

război sau a naufragiaților, executarea ostaticilor, jefuirea bunurilor publice sau private, distrugerile 

fără motiv a orașelor și satelor sau distrugeri ce nu se justifică prin necesitate militară; 

(c) Crimele contra Umanității: asasinarea, exterminarea, sclavia, deportarea sau orice alt 

act inuman comis contra populației civile înainte sau în timpul războiului sau persecutările pe 

motiv politic, rasial sau religios atunci când aceste acte sau persecutări, indiferent dacă constituie 

sau nu încălcare conform dreptului intern al statului unde sunt comise, au fost săvârșite ca urmare 

a oricărei crime ce intră în competența Tribunalului, sau în legătură cu această crimă. 

Autorii, organizatorii, instigatorii sau complicii care au participat la elaborarea sau 

executarea unui plan sau unui complot pentru comiterea unei crime menționate mai sus sunt 

responsabili pentru toate actele săvârșite de către orice persoană în vederea executării acestui 

plan.” [2] 

În pofida faptului că a fost adoptat imediat după adoptarea Statutului Tribunalului de la 

Nürenberg, Statutul Tribunalului internațional militar pentru Extremul Orient conținea o formulă 

diferită de cea prevăzută de Tribunalul de la Nürenberg pentru a atrage la răspundere învinuiții, 

având calitate oficială. Articolul 7 din Statut a prevăzut expres că poziția oficială a învinuitului în 

calitate de șef de stat sau oficiali responsabili din cadrul Guvernului nu poate fi considerată drept 

temei pentru eliberarea de pedeapsă. [3]  

Convenția pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid a prevăzut angajamentul 

Părților contractante de a preveni și pedepsi genocidul comis atât în timp de pace cât și în timp de 

război (articolul 1). În termenii Convenției menționate supra, genocidul se referă la oricare dintre 

actele de mai jos, comise cu intenția de a distruge, în totalitate sau numai în parte, un grup național, 

etnic, rasial sau religios, cum ar fi: omorârea membrilor unui grup; atingerea gravă a integrităţii 

fizice sau mentale a membrilor unui grup; supunerea intenţionată a grupului la condiţii de existenţă 

care antrenează distrugerea fizică totală sau parţială; măsuri care vizează scăderea natalităţii în 

sânul grupului; transferarea forţată a copiilor dintr-un grup într-altul (art. 2). În acest sens, sunt 

pasibile de pedeapsă următoarele acte:  genocidul; înţelegerea în vederea comiterii genocidului; 

incitarea directă şi publică la comiterea unui genocid; tentativa de genocid; complicitatea la 

genocid. (art. 3) [4] Iar în conformitate cu prevederile articolului 4 al Convenției pentru prevenirea 

și reprimarea crimei de genocid persoanele care au comis genocid sau unul dintre actele enumerate 

la art. 3 vor fi pedepsite indiferent că sunt conducători, funcționari sau particulari. În așa mod, a 

fost reconfirmată regula irelevanței calității oficiale a făptuitorului în vederea angajării răspunderii 

internaționale penale pentru crima de genocid. [4] 

În temeiul unui alt tratat internațional și anume Convenția asupra imprescriptibilității 

crimelor de război și a crimelor contra umanității [5]: ”Oricare ar fi data la care au fost comise, 

crimele următoare sunt imprescriptibile: 

a) crimele de război, aşa cum sunt definite în Statutul Tribunalului Militar Internaţional de 

la Niirnberg din 8 august 1945 şi confirmate prin rezoluţiile Adunării generale a Organizaţiei 

Naţiunilor Unite 3 (I) şi 95 (I) din 13 februarie 1946 şi 11 decembrie 1946 şi, în special, 

"infracţiunile grave" enumerate în convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 pentru protecţia 

victimelor de război; 

b) crimele contra umanităţii, indiferent dacă sunt comise în timp de război sau în timp de 
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pace, aşa cum sunt definite în Statutul Tribunalului Militar Internaţional de la Niirnberg din 8 

august 1945 şi confirmate prin rezoluţiile Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite 3 (I) 

şi 95 (I) din 13 februarie 1946 şi 11 decembrie 1946, evicţiunea prin atac armat sau ocupaţie şi 

actele inumane care decrug din politica de apartheid, precum şi crima de genocid, aşa cum este 

definită în Convenţia din 1948 pentru prevenirea si pedepsirea crimei de genocid, chiar dacă aceste 

acte nu constituie o violare a dreptului intern al ţării în care au fost comise.” (art. 1) 

Totodată, reieșind din prevederile articolului 2 al tratatului menționat, dacă va fi comisă 

oricare dintre crimele menţionate în articolul l, prevederile acestei Convenţii vor fi aplicate 

reprezentanţilor autorităţii de stat şi persoanelor particulare care participă la comiterea ei ca autori 

sau complici, care se fac vinovaţi de incitare directă la comiterea oricăreia dintre aceste crime, sau 

care participă la o înţelegere în vederea comiterii ei, indiferent de gradul de execuţie în care s-ar 

afla, precum şi reprezentanţilor autorităţii de stat care tolerează comiterea acestei crime”.  

Tratatele internaționale menționate au avut meritul de a stabili cadrul general al cooperării 

statelor în materia interzicerii, pedepsirii crimei de genocid. Suplimentar, prevederile normative 

adoptate în perioada 1948-1968 au fost suplinite prin numeroase norme soft law inclusiv un aviz 

consultativ al Curții Internaționale de Justiție. Totodată, atrocitățile conflictului din fosta 

Iugoslavie și Rwanda din anii 90 au relevat problema individualizării răspunderii internaționale 

penale în condițiile contemporane. În consecință, societatea internațională a fost pusă în fața unei 

noi provocări – de a reglementa condițiile angajării răspunderii internaționale penale pentru crima 

de genocid, și în special determinarea conținutului principiului individualizării răspunderii 

internaționale penale pentru crima de genocid. Acest scop a fost atins prin elaborarea statutelor 

celor două instanțe jurisdicționale penale ad hoc. 

Statutul Tribunalului internațional pentru judecarea persoanelor prezumate responsabile 

pentru încălcările grave de drept internațional umanitar comise în teritoriul fostei Iugoslavii din 25 

mai 1993 la articolul 4 conține următoarea prevedere: ”Tribunalul internațional are competența de 

a urmări persoanele care au comis genocid, așa cum este definit acesta la paragraful 2 al prezentului 

articol, sau unul dintre actele enumerate la paragraful 3 al prezentului articol. Prin genocid se 

înțelege unul dintre actele de mai jos, comise cu intenția de a distruge total sau parțial un grup 

național, etnic, rasial sau religios: uciderea membrilor grupului; atingerea gravă adusă integrității 

fizice sau psihice a membrilor grupului; supunerea, în mod intenționat, a grupului la condiții de 

existență care ar duce la distrugerea lui totală sau parțială; măsuri care ar împiedica nașterile în 

acel grup; transferarea forțată a copiilor dintr-un grup în alt grup. 

În temeiul aceluiași articol, faptele următoare vor fi pedepsite: genocidul; înțelegerea în 

vederea comiterii genocidului; incitarea directă și publică la comiterea genocidului; tentativa de 

genocid; complicitatea la genocid. 

Totodată, articolul 7 din Statutul Tribunalului internațional pentru judecarea persoanelor 

prezumate responsabile pentru încălcările grave de drept internațional umanitar comise în teritoriul 

fostei Iugoslavii din 25 mai 1993 [6], reglementează în detalii răspunderea penală individuală:  

”Oricine a plănuit, a incitat la comitere, a ordonat, a comis sau a ajutat în orice fel și a 

încurajat la plănuirea, pregătirea sau executarea unei crime dintre cele menționate la articolele 2-

5 ale prezentului statut este individual răspunzător de respectiva crimă. 

Calitatea oficială a unui acuzat, fie că este șef de stat sau de guvern, fie că este înalt 

funcționar, nu-l exonerează de răspundere penală și nici nu este un motiv pentru reducerea pedepsei. 

Faptul că una dintre faptele menționate la articolele 2-5 ale prezentului statut a fost comisă 

de un subordonat nu-l exonerează pe superior de răspundere penală dacă știa sau avea motive să 

știe că subordonatul se pregătea să comită acea faptă sau că a comis-o, iar superiorul nu a luat 

măsurile necesare și raționale pentru a împiedica înfăptuirea sau pentru a-i pedepsi pe autori. 

Faptul că un acuzat a executat ordinul unui guvern sau al unui superior nu îl exonerează de 

răspunderea penală, dar poate fi considerat un motiv pentru reducerea pedepsei, dacă Tribunalul 

internațional apreciază că este conform justiției.” 

Statutul Tribunalului internațional penal pentru judecarea persoanelor responsabile de acte 
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de genocid și alte violări grave ale dreptului internațional umanitar comise pe teritoriul Rwandei 

și cetățenilor Rwandei, responsabili de genocid și alte violări asemănătoare săvârșite în teritoriul 

statelor vecine în perioada 1 ianuarie 1994 - 31 decembrie 1994 [7] conține dispoziții analoge în 

materia definirii crimei de genocid: 

”Tribunalul internațional pentru Rwanda are competența de a da în urmărire persoanele 

care au comis genocid, așa cum este definită această crimă la paragraful 2 al prezentului articol, 

sau unul dintre actele enumerate la paragraful 3 al prezentului articol. 

Prin genocid se înțelege unul dintre actele de mai jos, comise cu intenția de a distruge total 

sau parțial un grup național, etnic, rasial sau religios: uciderea membrilor grupului; vătămarea 

gravă a integrității fizice sau psihice a membrilor grupului; supunerea voită a grupului la condiții 

de existență care ar duce la distrugerea sa fizică totală sau parțială; măsuri destinate să împiedice 

nașterile în cadrul grupului; transferarea forțată a copiilor dintr-un grup într-altul. 

Faptele următoare vor fi pedepsite: genocidul; înțelegerea în vederea comiterii genocidului; 

incitarea directă și publică la comiterea genocidului; tentativa de genocid; complicitatea la 

genocid.” (articolul 2) 

La fel, Statutul Tribunalului pentru Rwanda conține dispoziții asemănătoare în materia 

individualizării răspunderii internaționale penale :  

”Oricine a plănuit, a incitat la comitere, a ordonat, a comis sau a ajutat în orice altă 

modalitate și a încurajat la plănuirea, pregătirea sau executarea unei crime dintre cele prevăzute la 

articolele 2-4 ale prezentului statut este individual răspunzător pentru respectiva crimă. 

Calitatea oficială a unui acuzat, fie ca șef de stat sau de guvern, fie ca înalt funcționar, nu 

îl scutește de răspunderea penală și nu constituie un motiv pentru reducerea pedepsei. 

Comiterea unuia dintre actele prevăzute la articolele 2-4 ale prezentului statut de către un 

subordonat nu-l exonerează pe superiorul său de răspunderea penală dacă știa sau avea motive să 

știe că subordonatul se pregătea să comită respectiva faptă sau că a comis-o, iar superiorul nu a 

luat măsurile necesare pentru a-l împiedica sau a-i pedepsi pe autori. 

Faptul că un acuzat a acționat executând ordinul unui guvern sau al unui superior nu-l 

exonerează de răspunderea penală dar poate fi considerat ca motiv de reducere a pedepsei dacă 

Tribunalul internațional pentru Rwanda apreciază că aceasta este în spiritul justiției.” (articolul 6) 

Reieșind din dificultățile de ordin politic, ideologic, diplomatic care însoțesc inevitabil 

procesul de creare a instanțelor jurisdicționale ad hoc în dreptul internațional, în spiritul cooperării 

statelor în lupta împotriva crimelor internaționale, fiind conștiente de imperativul represiunii 

universale a crimelor internaționale, în anul 1998 statele au reușit să instituie o instanță 

jurisdicțională penală cu caracter permanent – Curtea Penală Internațională. Potrivit prevederilor 

articolului 6 din statutul Curții Penale Internaționale [8] prin crimă de genocid se înţelege oricare 

dintre faptele menţionate mai jos, săvârşită cu intenţia de a distruge, în întregime sau în parte, un 

grup naţional, etnic, rasial sau religios, şi anume: uciderea de membri ai grupului; vătămarea gravă 

a integrităţii fizice sau mintale privind membri ai grupului; supunerea cu intenţie a grupului unor 

condiţii de existenţă care să antreneze distrugerea sa fizică totală sau parţială; măsuri vizând 

împiedicarea naşterilor în sânul grupului; transferarea forţată de copii aparţinând unui grup în alt 

grup. În conformitate cu prevederile articolului 25, Curtea este competentă în privinţa persoanelor 

fizice în baza prezentului statut. Oricine comite o crimă ce ţine de competenţa Curţii este individual 

responsabil şi poate fi pedepsit conform prezentului statut. Conform dispoziţiilor prezentului 

statut, o persoană răspunde penal şi poate fi pedepsită pentru o crimă ce ţine de competenţa Curţii 

dacă: a) comite acea crimă, fie individual, împreună cu o altă persoană sau prin intermediul unei 

alte persoane, fie că această altă persoană este sau nu responsabilă penal; b) ordonă, solicită sau 

încurajează comiterea unei asemenea crime, atunci când există comitere sau tentativă de comitere 

a acestei crime; c) în vederea facilitării comiterii unei astfel de crime, ea îşi aduce ajutorul, 

concursul sau orice altă formă de asistenţă la comiterea ori la tentativa de comitere a acestei crime, 

inclusiv furnizând mijloacele acestei comiteri; d) contribuie în orice alt mod la comiterea sau la 

tentativa de comitere a unei asemenea crime de către un grup de persoane acţionând împreună. 
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Această contribuţie trebuie să fie intenţionată şi, după caz: (i) să urmărească facilitarea activităţii 

criminale sau proiectului criminal al grupului, dacă această activitate sau acest proiect comportă 

executarea unei crime ce ţine de competenţa Curţii; sau (ii) să fie făcută în deplină cunoştinţă a 

intenţiei grupului de a comite această crimă. e) fiind vorba de crima de genocid, incită direct şi 

public pe altul să o comită; f) încearcă să comită o asemenea crimă prin acte care, prin caracterul 

lor substanţial, constituie începutul executării crimei fără ca aceasta să fie îndeplinită datorită unor 

circumstanţe independente de voinţa sa. Cu toate acestea, persoana care abandonează efortul de a 

comite crima sau împiedică prin orice alt mod săvârşirea ei nu poate fi pedepsită în baza 

prezentului statut pentru tentativă dacă a renunţat complet şi în mod voluntar la proiectul criminal.  

Suplimentar, articolul 33 al Statutului Curții Penale Internaționale consacră un alt aspect 

important în materia individualizării răspunderii internaționale penale și anume: ordinul ierarhic 

şi ordinul legii. Faptul că o crimă care ţine de competenţa Curţii a fost comisă la ordinul unui 

guvern, al unui superior, militar sau civil, nu exonerează persoana care a comis-o de 

responsabilitatea sa penală, decât dacă: a) această persoană nu a avut obligaţia legală de a se supune 

ordinelor guvernului sau superiorului în cauză; b) această persoană nu a ştiut că ordinul este ilegal; 

şi c) ordinul nu a fost vădit ilegal. Ordinul de a comite genocid sau o crimă împotriva umanităţii 

este vădit ilegal. 

Pentru a conchide, deși civilizația umană de la origini a cunoscut acte de barbarie care în 

terminologia contemporană pot fi desemnate în calitate de genocid, abia în ultimii 75 ani de când 

Winston Churchill a pronunțat un celebru discurs difuzat la radio în care a declarat că omenirea 

este în prezența unei crime fără nume, omenirea a reușit nu doar să identifice termenul potrivit 

pentru a desemna cea mai gravă dintre crimele internaționale, dar și să identifice condițiile 

angajării răspunderii internaționale pentru state și a răspunderii internaționale penale a persoanelor 

fizice. În acest sens, au fost elaborate tratate internaționale conținând norme materiale și 

procedurale, iar interdicția de a comite crima de genocid a căpătat caracterul de normă jus cogens. 

Prin urmare, astăzi actorii internaționali dispun de un arsenal impunător de norme internaționale 

întru a lupta eficient împotriva crimei de genocid oricare ar fi forma de manifestare a acestei crime.  
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http://www.un.org/ru/law/icty/charter.shtml [vizitat la 28.12.2018] 

7. Statutul Tribunalului internațional penal pentru pedepsirea persoanelor responsabile de 

genocid și alte încălcări grave ale dreptului internațional umanitar comise pe teritoriul 

Rwandei și a cetățenilor ruandezi responsabili de genocid și alte încălcări comise pe teritoriul 

statelor vecine, între 1 ianuarie 1994 și 31 decembrie 1994, înființat prin Rezoluția 955 din 8 

noiembrie 1994 a Consiliului de Securitate. http://www.un.org/ru/law/ictr/charter.shtml 

[vizitat la 13.12.2018] 

8. Statutul Curții Penale Internaționale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998, ratificat de Republica 

Moldova la 9 septembrie 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 190 din 29 septembrie 2010. 

http://lex.justice.md/index.php?action=doc&lang=1&id=336126 [vizitat la 08.12.2018] 
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În Republica Moldova, în pofida dificultăţilor serioase care afectează ţara (probleme 

instituţionale, criză economică, sărăcie pe un segment mare al populaţiei etc.), conservarea 

patrimoniului cultural rămâne a fi o prioritate, atât din punct de vedere politic, cât şi din punct de 

vedere cultural şi economic. 

Chiar dacă au existat pe parcursul secolului XX-XXI reguli clare privind protecția 

bunurilor culturale consfințite la nivel internațional, aceste tratate au suferit numeroase încălcări, 

iar consecinţele au fost ireparabile. Analiza cadrului normativ intern din domeniul protecției 

patrimoniului cultural și a situației patrimoniului propriu-zis din țară a generat constatarea că 

existența cadrului normativde protecție nu este suficient pentru asigurarea integrității 

patrimoniului cultural atât pe timp de pace, cât și pe timp de război. 

Henckaert J.M. susține că de cele mai multe ori, aceste încălcări au la bază lipsa dorinţei 

de a respecta regulile, insuficienţa mijloacelor de garantare a respectării lor, incertitudinea legată 

de aplicabilitatea acestor reguli în anumite împrejurări şi necunoaşterea lor de către liderii politici, 

comandanţi, combatanţi şi publicul general[1].Cunoaşterea şi respectarea dreptului aplicabil 

conflictelor armate este o problemă de ordine, disciplină și strategie.Astăzi, conflictele armate 

constituie o mare ameninţare pentru capodoperele culturale ale umanităţii. Aceste ameninţări îşi 

au originea în modificările politice, sociale, juridice, climatice, religioase, din activităţi criminale, 

din dorinţa de profit. Elaborarea de norme juridice pentru limitarea dreptului statelor de a recurge 

discreţionar la metode şi mijloace de război au vizat: diminuarea efectelor distructive ale 

războiului; protecţia obiectivelor civile, bunurile culturale şi spirituale vizate de atacul armat. 

Interesul naţional în ceea ce priveşte securitatea umană, protecţia bunurilor şi a mediului 

înconjurător justifică într-o mare măsură edictarea normelor de prevenire a situaţiilor de urgenţă. 

Cadrul juridic existent oferă o reglementare complexă domeniului situaţiilor de urgenţă prin actele 

http://www.un.org/ru/law/icty/charter.shtml
http://www.un.org/ru/law/ictr/charter.shtml
http://lex.justice.md/index.php?action=doc&lang=1&id=336126
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normative pe care le subsumează, acestea însă sunt supuse permanent unei continue transformări 

şi adaptări la reglementările europene şi evoluţiei situaţiei operative.  

Protejarea patrimoniului a devenit o preocupare constantă a autorităţilor centrale din 

Moldova abia în secolul al XX-lea. Statului i-a revenit rolul principal în crearea unui cadru juridic 

şi instituţional specializat pentru desfăşurarea acestei activităţi. Doar după cel de-al doilea război 

mondial, teritoriul dintre Prut şi Nistru a fost integrat în sistemul de protejare al patrimoniului 

cultural sovietic şi a fost aplicată legislaţia URSS, prin care se prevedea ocrotirea mărturiilor 

materiale despre trecut în măsura în care ele corespundeau criteriului „progresist” şi puteau servi 

“intereselor proletariatului”. În anii ’60-’80 ai sec. XX s-au adoptat un şir de acte normative cu 

privire la protejarea, întreţinerea, utilizarea şi restaurarea patrimoniului cultural [2].  

Patrimoniul construit a suferit mari distrugeri în timpul celui de-al doilea război Mondial 

(urmare a reconstruciilor postbelice, perioadă în care multe dintre casele vechi au fost înlocuite cu 

blocuri colective multietajate). Iar, în anul 1992 a trecut peste Războiul de la Nistru. Bineânţeles, 

că realităţile au impus o diversitate de modalităţi în elaborarea şi aplicarea unor politici şi strategii 

care să asigure securitatea patrimoniului cultural. După proclamarea independenţei Republicii 

Moldova legislația în domeniul patrimoniului cultural s-a constituit prin adoptarea următoarelor legi: 

 Legea privind ocrotirea monumentelor nr. 1530 din 22 iunie 1993; 

 Legea culturii nr. 413 din 27 mai 1999;  

 Legea muzeelordin 27 decembrie 2002 (abrogată prin Legea muzeelor nr. 262 din 07 

decembrie 2017);  

 Legea privind protejarea patrimoniului arheologic nr. 218 din  17 septembrie 2010; 

 Legea privind protejarea patrimoniului cultural imaterial nr. 58 din 29 martie 2012; 

 Legea privind protejarea patrimoniului cultural național mobil nr. 280 din 27.12.2011. 

Cadrul normativ sus menționat este completat cu un şir de regulamente menite să 

implementeze actele legislative sau să reglementeze relaţiile din domeniul protecţiei patrimoniului 

cultural. Constatăm că Republica Moldova dispune de norme juridice bine stipulate în legislaţia 

privind patrimonial cultural care pot fi aplicabile în cazurile de conflict armat.  

Analizând prevederile legale definimprotejarea patrimoniului ca fiind un sistem de măsuri 

juridice şi administrative cu caracter restrictiv şi punitiv, care au drept scop evidenţa, 

conservarea, păstrarea şi restaurarea patrimoniului dat. 

Totuși, în ultimii douăzeci de ani patrimonial cultural al Republicii Moldova, chiar și în 

lipsa conflictelor armate (excepție conflictul armat de la Nistru care nu a cuprins tot teritoriul 

țării)este supus unei agresiuni fără precedent şi se află în continua degradare. Una din cele mai 

nefaste consecinţe ale stării deplorabile a patrimoniului cultural şi a cunoaşterii precare a acestuia 

este atitudinea cetăţenilor. 

În opinia mai multor doctrinari autohtoni „deşi cadrul legislativ există, lipsa fondurilor, 

dorinţa unora de a obţine câştiguri imediate, lipsa de educaţie şi informare a populaţiei şi alţi 

asemenea factori duc la distrugerea permanentă a patrimoniului” [2]. 

În cele din urmă constatăm, totuși eficienţa slabă ale prevederilor legale existente de 

protecţie. De exemplu multe dintre clădiri supune protecție au fost supuse unor modificări atât de 

radicale, ba chiar supuse reconstrucţiei, încât valoarea lor de patrimoniu nu mai este perceptibilă. 

În alte cazuri, inclusiv în special cazul unor vechi imobile de locuit de lux, neglijarea totală a 

acestora le-a adus practic în stare de ruină [2]. 

Pentru asigurarea cadrului legal de acţiune al forţelor combatante, pentru protejarea 

bunurilor culturale şi spirituale, din perspectiva dreptului aplicabil conflictelor armate este 

importantă delimitarea obiectivelor militare de obiectivele civile, de bunurile culturale şi de 

infrastructura critică a mediului natural. În acest context, mai jos, analizăm noțiunile de bunuri 

culturale și patrimoniu cultural consacrate înlegislația națională. 

Protejarea patrimoniului cultural naţional trebuie să constituie o normă imperativă pentru toţi 

cetăţenii comunităţii, membri ai căreia sunt parte, iar statul prin cadrul său legal trebuie să asigure 
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realizarea acestui deziderat [4]. În acest sens, Legea muzeelor nr. 262 din 07 decembrie 2017 ne 

acordă noțiunea de bunuri culturale care suntorice obiecte cu trăsături de relativă creaţie originală, 

cu semnificaţie de mărturie istorică privind comportamentele tehnice, sociale, estetice, religioase, 

mitologice şi de viaţă cotidiană ale unei societăţi determinate de pe un anumit palier chronologic. 

În conformitate cu prevederile art.11 al Legii nr. 262/2017 patrimoniului muzeal cuprinde 

următoarele categorii de bunuri culturale de bază:  

a) bunuri culturale mobile, şi anume:  

bunurile clasate în patrimoniul cultural naţional mobil, având o deosebită valoare istorică 

şi arheologică, etnografică, artistică, documentară, ştiinţifică şi tehnică, literară, bibliofilă, 

numismatică, filatelică, heraldica, reprezentând mărturii materiale şi spirituale ale evoluţiei 

comunităţilor umane, ale mediului ambiant şi ale potenţialului creator uman. Protejarea bunurilor 

culturale mobile se realizează în conformitate cu prevederile Legii privind protejarea patrimoniului 

cultural naţional mobil;  

b)  bunuri culturale imobile, clasificate ca monumente istorice, arhitecturale, etnografice;  

c)  situri, rezervaţii şi parcuri arheologice, constituite din terenuri şi construcţiile aferente;  

d) situri, rezervaţii şi parcuri de structuri arhitecturale, constituite din terenuri şi 

construcţiile aferente;  

e)  alte bunuri culturale ce pot avea valoare documentară, educativă, ilustrativă şi care sînt 

folosite în cadrul activităţilor muzeale. 

Astfel, constatăm că termenul de bunuri culturaleeste unul foarte îngust. Totalitatea de 

bunuri culturale fac parte din patrimoniul muzeal.  

În altă lege națională (art.1 alin.(1) din Legea nr. 1530/1993) găsim noțiunea de monument 

care sânt obiecte sau ansambluri de obiecte cu valoare istorică, artistică sau ştiinţifică, care 

reprezintă mărturii ale evoluţiei civilizaţiilor de pe teritoriul republicii, precum şi ale dezvoltării 

spirituale, politice, economice şi sociale, şi care sînt înscrise în Registrul monumentelor. 

Toate monumentele situate pe teritoriul Republicii Moldova fac parte din patrimoniul ei 

cultural şi natural şi se află sub protecţia statului. Monumente care fac parte din patrimonial 

cultural sunt, după cum urmeză: 

a) operele de arhitectură, sculptură sau pictură monumentală, elementele sau structurile 

cu caracter arheologic, inscripţii, grote şi grupuri de elemente care au valoare naţională sau 

internaţională din punct de vedere istoric, artistic sau ştiinţific; 

b) ansamblurile: grupuri de construcţii izolate sau grupate, inclusiv zone construite, care, 

datorită arhitecturii, unităţii şi integrităţii lor în peisaj, au valoare naţională sau internaţională din 

punct de vedere istoric, artistic sau ştiinţific; 

c) siturile: lucrări ale omului sau opere rezultate din conjugarea acţiunilor omului, 

precum şi zonele incluzînd terenurile arheologice care au valoare naţională sau internaţională din 

punct de vedere istoric, estetic, etnografic sau antropologic. 

Monumente care fac parte din patrimoniul natural sânt considerate: 

a) formaţiunile fizice şi biologice care au valoare naţională sau internaţională din punct 

de vedere estetic sau ştiinţific; 

b) formaţiunile geologice şi fiziografice şi zonele constituind habitatul speciilor animale 

şi vegetale ameninţate de dispariţie, care au valoare naţională sau internaţională din punct de 

vedere ştiinţific sau al conservării; 

c) siturile naturale sau zonele naturale care au valoare naţională sau internaţională din 

punct de vedere ştiinţific, al conservării sau al frumuseţii naturale. 

În baza Legiinr. 1530/1993 se aprobă politica statului privind salvarea, protejarea şi 

conservarea monumentelor ce constituie patrimoniu cultural şi natural. Art.2 alin. (2) al Legii nr. 

1530/1993prezintă exhaustiv bunurile care sunt considerate monumente aparte sub formă de 

bunuri imobile: obiectele naturale cu valoare geologică, biologică, zoologică, antropologică, 

arheologică, etnografică istorică, clădiri, construcţii, monumente în cimitire, opere de artă 

monumentală şi de arhitectură, tumuli, stele de piatră, morminte antice izolate, fortificaţii, 
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drumuri antice, poduri străvechi şi apeducte medievale. 

La alin. (3) sunt expuse ansamblurile de monumente sub formă de bunuri imobile:teritorii 

şi landşafturi naturale, ansambluri şi situri arheologice care cuprind cetăţui de pămînt, aşezări 

nefortificate (grădişti, aşezări antice, staţiuni ale omului primitiv, grote, peşteri, grupuri tumulare, 

necropole, straturi cu valoare arheologică), ansambluri de monumente cu valoare istorică, 

arheologică sau memorială (memoriale, cimitire) care cuprind obiecte antropologice, valuri de 

pămînt, stele de piatră, morminte antice izolate, şanţuri antice de apărare, obiecte etnografice, 

ansambluri şi rezervaţii de arhitectură urbană şi rurală (oraşe, centre orăşeneşti, cartiere, pieţe, 

străzi, cetăţi, ansambluri monastice, curţi boiereşti, parcuri, landşafturi naturale cu obiecte de 

arhitectură). 

Art.2 alin. (4) al Legii nr. 1530/1993 ne prezintămonumente sub formă de bunuri mobile: 

obiectele naturale cu valoare geologică, biologică, zoologică, antropologică, obiecte cu valoare 

numismatică (monede izolate, tezaure de monede şi de obiecte antice), etnografică, arheologică 

(unelte de muncă, obiecte de uz casnic, arme, podoabe şi alte piese cu valoare istorică), materiale 

epigrafice, relicte, obiecte cu caracter memorial, monumente ale ştiinţei şi tehnicii, opere de artă 

(pictură, sculptură, grafică, obiecte de artă decorativă şi aplicată), de anticariat, precum şi 

monumente documentare (acte ori documente scrise de mînă sau dactilografiate, materiale 

cartografice, fotografii, filme, discuri, înregistrări audio sau video), cărţi (manuscripte, 

incunabule), ediţii vechi şi rare. 

Toate aceste clasificări vorbesc de o concepţie avansată asupra noţiunii de patrimoniu 

cultural.„Patrimoniul cultural” pare a fi un concept abstract, artificial, rupt de realitatea Republicii 

Moldova. Patrimoniul cultural al Republicii Moldova nu este clar definit, el nu este înţeles adecvat 

de populaţie, protejarea lui nu pare a fi un scop programatic pentru societate şi nu există o viziune 

clară asupra viitorului acestua.Însă, fără o conştientizare generală a rolului şi a valorii patrimoniului 

pentru societate, fără înţelegerea că protejarea patrimoniului este un factor de dezvoltare economică 

şi o forţă motrice în cadrul strategiilor de ameliorare a calităţii vieţii, acest angajament va oferi 

patrimoniului cultural doar un loc marginal şi secundar în cadrul aspiraţiilor naţionale[3]. 

Patrimoniu este un cuvânt de origine latină și are semnificaţia originară de moștenire. 

Termenul de patrimoniu în sens de „bun cultural” începe să fie utilizat abia de la sfârșitul secolului 

XVII. A cunoscut o expansiune în utilizare după 1930. În lumea anglo-saxonă, o perioadă 

îndelungată a fost folosit termenul property, iar din 1950 este utilizat heritage. „Totalitatea 

bunurilor culturale mobile și imobile care prezintă o valoare deosebită – determinată ca atare – 

și sunt reprezentative pentru istoria unui popor, având virtutea să o desemneze pe aceasta, 

formează patrimoniul cultural naţional. Calitatea de bun cu valoare deosebită se atestă printr-un 

laborios și îndelung sistem de evaluare și sancţionare juridică. Numai în urma acestora se poate 

vorbi despre existenţa de jure a patrimoniului cultural naţional. Patrimoniul cultural are un caracter 

deschis, el se dezvoltă în permanenţă, adăugându-i-se noi descoperiri în plan arheologic, istoric, 

etnografic, artistic, știinţific, ca și creaţiile artistice, știinţifice și tehnice contemporane” [5]. 

Protecția obiectelelor culturale sau natural se răsfrânge indiferent de valoarea estetică, 

funcţională sau material, indiferent dacă s-au păstrat bine în întregime, în stare fragmentară ori în 

stare de ruină. Valoarea bunului cultural este subsidiară faţă de calitatea de mărturie istorică. 

Bunurile culturale din cadrul patrimoniului muzeal pot face obiectul dreptului de 

proprietate publică a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale, a UTA Găgăuzia sau, după caz, 

al dreptului de proprietate privată. Patrimoniul muzeal de drept public, inclusiv clădirile şi 

terenurile în/pe care îşi desfăşoară activitatea muzeele, face parte din domeniul public al statului 

şi este inalienabil, insesizabil şi imprescriptibil. 

Legea nr.280/2011 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil pune reguli 

imperative pentru circulaţia bunurilor culturale din patrimoniul muzeal al Republicii 

Moldova.Scoaterea monumentelor peste hotarele Republicii Moldova se interzice. Excepţii se 

admit în cazul bunurilor imobile, cu avizul Parlamentului, în baza propunerilor Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării; în cazul bunurilor mobile – cu avizul Guvernului [2]. 
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Potrivit art.6 din Legea nr. 1530/1993, hotărârile organelor de stat pentru ocrotirea 

monumentelor privind evidenţa, studierea, punerea în valoare, protejarea, conservarea şi 

restaurarea monumentelor sânt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice.Ocrotirea de 

către stat esteexercitată de Parlament, de Guvern, de consiliile raionale, municipale, orăşeneşti şi 

comunale, de preşedinţii raioanelor şi de primari. 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării reprezintă statul în relaţiile cu titularii de 

drepturi asupra patrimoniului muzeeal. În vederea stabilirii unor măsuri speciale de protejare a 

patrimoniului muzeal în caz de conflicte armate, tulburări în masă sau calamităţi naturale 

colaborează cu Ministerul Apărării şi cu Ministerul Afacerilor Interne. Totodată, în acest sens 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării asigură implementarea prevederilor documentelor 

UNESCO şi ICOM referitoare la funcţionarea şi protejarea muzeelor, sprijină şi iniţiază 

cooperarea cu instituţii din străinătate cu activităţi în domeniul muzeelor. 

Există un sistem/principiu de protecţie care acoperă o zona pe o rază de 100 de metri în 

jurul monumentelor istorice și pe o lăţime de la 50 la 200 m, în funcţie de tipul şi importanţa sitului 

arheologic. 

Legea nr. 218/2010, art. 26 prevede posibilitatea de organizare a pazei speciale a siturilor 

de interes arheologic prioritar. În ceea ce privește răspunderea pentru încălcarea legi nr. 262/2017, 

legiuitorul a prevăzut doar că după caz atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională 

sau penală. În art. 47 al Legii nr. 218/2010 a stabilit pentru care fapte survine răspunderea 

persoanele fizice şi juridice (civil, contravenţional sau penal): 

a)  efectuarea fără autorizaţie de cercetare arheologică sau fără certificat de descărcare de 

sarcină arheologică a oricăror lucrări care pot afecta siturile arheologice; 

b) accesul neautorizat cu  detectoarele de metale sau alte aparate de teledetecţie şi utilizarea 

lor în zonele cu patrimoniu arheologic fără autorizaţia prealabilă; 

c) comercializarea şi deţinerea neautorizată a detectoarelor de metale şi a altor aparate de 

teledetecţie; 

d) efectuarea de săpături neautorizate în zona cu potenţial arheologic şi căutarea de comori; 

e) distrugerea sau deteriorarea intenţionată a siturilor arheologice; 

f) sustragerea din săpături arheologice autorizate sau din zonele cu potenţial arheologic a 

patrimoniului arheologic mobil; 

g) comercializarea neautorizată a patrimoniului arheologic mobil;  

h) exportul neautorizat al bunurilor arheologice; 

i) neanunţarea autorităţilor publice privind descoperirile întîmplătoare de vestigii arheologice; 

j) încălcarea prevederilor legale cu privire la predarea în proprietatea statului a comorilor 

şi a altor vestigii arheologice descoperite întîmplător; 

m) continuarea neautorizată a lucrărilor de intervenţie asupra solului în zonele în care au 

fost depistate vestigii arheologice; 

n) nerespectarea obligaţiilor de protejare a patrimoniului arheologic de către persoane 

fizice şi juridice;  

o) încălcarea prevederilor legale privind accesul liber al specialiştilor în zonele cu 

patrimoniu arheologic; 

p) încălcarea prevederilor legale privind aducerea terenurilor cercetate arheologic la 

condiţia iniţială. 

Prejudiciul material cauzat siturilor arheologice sau componentelor acestora de către persoane 

fizice sau juridice urmează a fi reparat în mod benevol sau în baza unei hotărâri judecătoreşti. 

Art.55 alin. (1)din Legea nr. 1530/1993 prevede că responsabil, în caz de nimicire, 

pierdere, vânzare fără avizare, tărăgănare a lucrărilor de salvare, protejare, conservare şi restaurare 

a monumentelor, este Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, precum şi deţinătorii. Totodată, 

persoanele fizice şi juridice care au pricinuit daune unui monument sau zonei de protecţie a 

acestuia vor readuce la starea iniţială monumentul şi zona de protecţie, iar dacă acest lucru este 

imposibil, vor acoperi pagubele în modul stabilit de lege. 
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Suntem de acord cu constatările misiunii Comisiei Uniunii Europene că una dintre 

problemele majore constatate sunt dificultăţile de coordonare/cooperare nu doar între diferite legi 

şi regulamente, ci, de asemenea, între serviciile responsabile pentru aplicarea acestora. Fără a fi 

inedită, această lipsă evidentă de coordonare/cooperare administrativă lasă cale deschisă tuturor 

abuzurile constatate în teren [3].  

Dacă tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte prevede alte norme decât 

cele stabilite de prezenta lege, se aplică prevederile tratatului internaţional.Trebuie de remarcat că, 

în ultimii ani Republica Moldova a semnat şi ratificat vreo zece convenţii internaţionale în 

domeniul patrimoniului cultural, după cum urmează: Convenţia europeană privind protejarea 

patrimoniului arheologic (2001), Convenţia UNESCO privind protecţia patrimoniului mondial 

cultural și natural (2002); Convenţia UNESCO privind salvgardarea patrimoniului cultural 

imaterial (2003), Convenţia UNESCO privind protecţia și promovarea diversităţii de expresii 

culturale (2006), Convenţia-cadru europeană privind valoarea patrimoniului cultural pentru 

societate (2008) etc.Odată cu ratificarea Convențiilor, Republica Moldova beneficiază de dreptul 

de a propune bunuri/situri de patrimoniu cultural și natural pentru înscriere în Lista Patrimoniului 

Mondial UNESCO. Actualmente Republica Moldova are înscrise în Lista indicativă UNESCO 

două situri. Un sit de patrimoniu cultural – Rezervaţia Orheiul Vechi (din data de 22 februarie 2017) 

şi unul de patrimoniu natural – Cernoziomul din stepa Bălţilor (din data de 19 septembrie 2011).  

În concluzie, susținem pe deplin părerea autorului Audrerie Dominique potrivit căruia 

„problema patrimoniului nu poate fi tratată superficial sau enunţiativ – sunt necesare măsuri 

radicale” [6]. Analizând documentele privind protecția patrimoniului cultural şi cercetând situaţia 

patrimoniului din Republica Moldova am constatat că nu puţine sunt cazurile de ignoranţăa 

factorilor de decizie. Situația preacară a protecției bunurilor culturale nu poate fi îndepărtată dacă 

constatăm lipsa implicării și susținerii politice sau a continuității politicilor după noi alegeri locale; 

presiuni din partea sectorului privat (cetățeni, proprietari, sectorul de afaceri) și probleme 

financiare locale pentru problemele de patrimoniu cultural. 

Republica Moldova dispune de un patrimoniu important şi variat, provenit din istoria şi 

cultura ei. Conceptul de „patrimoniu moldovenesc” trebuie să fie definit fără prejudecăţi 

ideologice, în toată bogăţia şi complexitatea sa. Voinţa politică este necesară pentru asigurarea 

progresului.Rolul societăţii este fundamental. Există necesitate stringentă de a sensibiliza cetăţenii 

(spiritul civic) pentru a deveni conştienţi de valoarea patrimoniului lor cultural şi, prin el, să 

perceapă identitatea lor naţională.  

Republica Moldova nu dispune de un act legislativ care să prevadă mecanisme și măsuri 

clare de protecție a bunurilor culturale (patrimoniului cultural) în perioada conflictelor 

armate. Adoptarea unor politici în sensul apărării patrimoniului,combaterii jefuirii și distrugerii 

bunurilor culturale din zonele de conflict ar fi binevenite.  
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Abstract. The insolvency institution is one of the most important legal instruments that 

governs patrimonial relations and ensures stability in the civil circuit. As an indispensable 

attribute of an economy circuit, the purpose of the insolvency procedure is to eliminate companies 

in the economic circuit with inadequate and inefficient management or to restore economic and 

financial activity when companies are in a temporary financial difficulty. 
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Aspecte istorice. Procedura de insolvabilitate este o creație a celei mai vechi epoci- antică, 

având ca scop satisfacerea creanțelor certe, exigibile și lichide ale creditorilor. De-a lungul 

timpului, evoluția gândirii umane şi abordarea diferită a fenomenului economic au influenţat şi 

regimul juridic al insolvabilității. Indiferent de politica legislativă a vremii, legislaţia 

insolvabilității a fost nevoită întotdeauna să concilieze interesele debitorului cu cele ale 

creditorilor. Atunci când s-a obţinut un echilibru acesta a fost unul precar, evoluţia generală fiind 

de la protejarea excesivă a creditorilor la încercarea obstinată de a salva și a reabilita  prin toate 

mijloacele activitatea debitorului. 

 În dreptul privat roman, procedura de insolvabilitate era restrânsă doar la procedura 

falimentului, fiind concepută ca o cale specială de executare silită prin care se urmărea lichidarea 

averii debitorului şi stingerea pasivului prin plata datoriilor acumulate. Este de remarcat că în dreptul 

roman nu s-a făcut nicio deosebire între comercianţi şi necomercianţi sub aspectul aplicării acestei 

proceduri. Instituţia insolvabilităţii la romani se numea „vendetio bonorum” şi se iniţia de către 

persoana care avea o creanţă faţă de debitor. Deşi, treptat, executarea silită îndreptată împotriva 

persoanei debitorului a fost înlocuită cu executarea asupra bunurilor sale, totuşi, ulterior realizării 

scopului procedurii de insolvabilitate prin venditio bonorum, debitorul rămânea dezonorat.  

Din punct de vedere etimologic şi istoric, noţiunea de „faliment” a fost, până 

în sec. XX, cea care a desemnat eşecul în afaceri. Termenul se pare că provine din 

limba latină. Fallo, fallere însemnă a rata sau, după unii autori, „a înşela, a nu izbuti, 

a greşi”1. Falitul care îşi înşela creditorii se înşela şi pe sine însuşi, întrucât, odată 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) [1, p. 209]. 

Procedura se desfăşura sub autoritatea pretorului. Dacă debitorul nu achita datoriile faţă de 

creditor, era informat pretorul care constatat imposibilitatea achitării datoriilor. Bunurile debitorului 

se transmiteau în gestiunea creditorului. Acesta desemna o persoană (curator bonorum) care avea 

obligaţia de a publica avize şi a aduce la cunoştinţa publicului despre vânzarea averii debitorului. 

Dacă în timp de o lună de la data publicării avizului de vânzare debitorul nu plătea datoria şi nici nu 

aducea un garant, creditorul desemna un lichidator (magister bonorum), care vindea la licitaţie 

publică bunurile debitorului. Bunurile se vindeau celui care oferea cel mai mare preţ. Dacă creanţa 

se satisfăcea şi mai rămâneau bunuri, acestea se întorceau debitorului [2, p. 71-76].  

În epoca medievală, principiile dreptului privat roman au fost mult extinse şi îmbunătăţite 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2014/2149(INI)
mailto:doinita.g@outlook.com
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pentru a putea face faţă realităţilor sociale ale epocii. A fost creat astfel un adevărat Drept medieval 

al târgurilor şi bâlciurilor. Expansiunea comercială a oraşelor din centrul si nordul Italiei a dat 

naştere unei cazuistici bogate şi diversificate în materie de insolvenţă, astfel încât acest domeniu 

s-a aflat mereu în atenţia cercetătorilor dreptului. Şi în această perioadă istorică procedura de 

insolvabilitate se aplica tuturor debitorilor, independent de existenţa sau inexistenţa calităţii de 

comerciant. Însă tot atât de adevărat este că în orasele italiene, aproape toţi locuitorii desfăşurau 

activităţi de comerţ, astfel încât nu s-a pus problema oportunităţii unei diferenţe de tratament. 

Caracterul punitiv şi infamant al procedurii a fost menţinut, faliţii fiind trataţi ca nişte infractori şi 

sancţionaţi cu pedepse dezonorante sau chiar cu pedeapsa capitală. Abia, odată cu apariţia 

Statutelor oraşelor italiene a început să se distingă între tratamentul juridic al debitorului onest, 

dar lipsit de noroc şi cel al debitorului fraudulos. S-a remarcat astfel importanţa atitudinii 

subiective a debitorului faţă de ajungerea în stare de insolvenţă. Aplicarea pedepsei capitale 

precum şi a torturii pentru a-l determina pe debitor să dezvăluie unde se află ascunse activele, a 

fost restrânsă numai faţă de falitul care cu rea-credinţă a declanşat sau a agravat starea de 

insolvenţă, acţionând în scopul fraudării propriilor creditori. Această diferenţă de tratament trebuie 

privită ca o primă încercare, e drept timidă, de protecţie a debitorului în insolvenţă. 

Prima reglementare legală a procedurii falimentului s-a adoptat în anul 1673 în Franţa, cap. 

XI din Ordonanţa comerţului promulgată de către Ludovic al XIV-lea. Modalitatea de reglementare 

a procedurii a fost inspirată de ideile din dreptul italian din acea perioadă, în consecinţă, nici acest 

prim text legislativ nu face distincţie între debitorii comercianţi şi necomercianţi. 

Spre deosebire de legile de origine latină, care au acordat atenţie deosebită protecţiei creditului, 

urmărindu-se acoperirea creanţelor prin lichidarea averii debitorului, legile de orientare anglo-saxonă 

au avut în vedere şi protejarea debitorului, încercând în principiu salvarea afacerii acestuia. În legislaţia 

americană, unul dintre scopurile procedurii este reabilitarea debitorului în mediul afacerilor prin 

descărcarea de datorii a acestuia, permițându-i un nou început în relaţiile economice. 

În prezent, în S.U.A, legislaţia care reglementează domeniul insolvabilităţii îşi are sursa în 

The Bankruptcy Act datând din 1898. Textul acestei legii a suferit mai multe modificări succesive 

începând cu 1933 şi 1934, în timpul crizei economice, şi până în 1994. În anul 2001, a fost redactat 

un proiect de modificare care simplifica deschiderea procedurii de reorganizare, încurajând astfel 

recurgerea la această procedură care urmăreşte eşalonarea plăţii datoriilor pe baza unui plan viabil. 

Potrivit modelului american, legislaţia insolvabilității trebuie să satisfacă interesele ambelor părţi 

- atât ale debitorului cât şi ale creditorilor. Eliminând caracterul concurenţial, prin stabilirea unei 

ordini legale de prioritate a stingerii creanţelor, procedura insolvenţei oferă cadrul şi pârghiile cu 

care atât debitorul cât şi creditorii pot colabora în vederea obţinerii unor rezultate financiare 

satisfăcătoare pentru ambele părţi. Existenţa unui cadru legal corespunzător în domeniul 

insolvenţei şi eficienţa aplicării acestuia, încurajează investiţiile în agenţii economici de pe piaţă 

şi totodată asigură recuperarea mijloacelor financiare necesare pentru reinvestire. 

În legislaţia naţională, primele reglementări cu privire la insolvabilitate au fost introduse 

după anii ’90. Odată cu trecerea la economia de piaţă, instituţia insolvabilităţii a cunoscut o 

aplicare largă în practică, dat fiind faptul că activitatea de antreprenoriat este legată de anumite 

riscuri. În acest caz, a devenit imperios elaborarea unor mecanisme de aplanare sau ameliorare a 

activităţii întreprinzătorilor în situaţii de criză, prevenire a insolvabilităţii sau chiar de îndepărtare 

a întreprinzătorilor ineficienţi din circuitul civil. 

În contextul respectiv, a apărut necesitatea de a elabora mecanisme juridice de înlăturare a 

întreprinzătorilor ineficienţi din circuitul civil. Iniţial a fost adoptată Legea cu privire la faliment 

din 1992, înlocuită ulterior prin Legea cu privire la faliment din 1996. 

Începând cu anul 2001, a apărut Legea insolvabilităţii care a introdus un cuvânt nou pentru 

legislaţia naţională – insolvabilitatea. Din anul 2013 şi până în prezent se aplică o nouă lege a 

insolvabilităţii, Legea insolvabilităţii nr.149/2012, dar şi Codul de procedură civilă.  

Actorii principali în procesul de insolvabilitate sunt: instanţa de judecată, administratorul 

insolvabilităţii, adunarea creditorului şi debitorul. Suplimentar, mai sunt implicate şi unele 
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persoane ce contribuie la desfăşurarea procedurii de insolvabilitate, asupra cărora actele de 

dispoziţie ale instanţei de judecată nu au influenţă în raport cu patrimoniul acestora. Fiecărui 

participant legea îi atribuie o anumită competenţă, stabilind responsabilităţile acestuia. 

Figura centrală în cadrul procedurii de insolvabilitate rămâne a fi administratorul, care 

apare în triplă ipoteză. Pe lângă faptul că trebuie să respecte condiţia de promotor al puterii statale, 

şi anume, a autorităţii judecătoreşti, are obligaţia de a asigura protecţia drepturilor creditorilor, şi 

nu în ultimul rând, de a întreprinde cele mai eficiente măsuri şi mecanisme de administrare şi 

valorificare a masei debitoare. 

Definiţie. Insolvabilitatea reprezintă acea situaţie financiară a debitorului, caracterizată 

prin imposibilitatea acestuia de a-şi onora obligaţiile de plată. O explicaţie reuşită a noţiunii de 

insolvabilitate aduce profesorul Gh.Piperea conform căruia insolvabilitatea este eşecul (sau chiar 

catastrofa) întreprinzătorului; starea, de cele mai multe ori iremediabilă, pe care întreprinzătorul 

ar fi trebuit, dar nu a putut să o evite; procedura insolvabilităţii este modul în care legea şi instanţele 

judecătoreşti organizează eşecul afacerii; întrepinderea insolvabilă este o afacere care a eşuat, 

adică o întreprindere în care riscul de pierdere s-a întâmplat; dacă afacerea este o aventură, atunci 

insolvabilitatea este consecinţa aventurii care s-a terminat prost[3, p.15].     

Procedura insolvabilităţii a fost concepută ca o procedură de executare silită, de recuperare 

prin forţă a creanţei faţă de debitor, la fel ca şi procedura de executare silită reglementată de Codul 

de procedură civilă. Cu toate acestea, procedura insolvabilităţii se dovedeşte a fi mai blândă decât 

procedura executării silite din dreptul comun [4, p.12].  

Falimentul şi insolvabilitatea. Noţiunea insolvabilitate este strâns legată de noţiunea 

faliment. În unele legislaţii, termenii insolvabilitate şi faliment sunt considerați sinonimi (de 

exemplu, în Federaţia Rusă), iar în altele, prin insolvabilitate se înţelege ceea ce alţii înţeleg prin 

faliment, deşi este preferată utilizarea unei singure noţiuni (de exemplu, în Germania). Există însă 

şi legislaţii care fac distincţie între aceste două cuvinte, considerând insolvabilitatea o stare de fapt 

a debitorului insolvabil, iar falimentul o stare de drept, adică o insolvabilitate constatată de instanţa 

de judecată competentă. La acest sens se referea şi Legea cu privire la faliment nr.786/1996, în 

prezent abrogată [5, p.249].  

În Republica Moldova, din anul 2001 până în anul 2013 noţiunea de faliment nu a existat, 

ea fiind înlocuită cu cea de insolvabilitate. Astfel, conform art.2 al Legii nr.632/2001, 

insolvabilitatea constituia situaţia financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea de a-şi 

onora obligaţiile de plată, inclusiv obligaţiile fiscale. Legea insolvabilității nr.149/2012 face o 

distincţie clară între noţiunile de faliment și insolvabilitate.  

Insolvenţa şi insolvabilitatea. În Legea insolvabilităţii nr.149/2012 termenul de insolvenţă 

nu este utilizat. Pentru comparație, menționăm că în legislaţia din România aceste noţiuni se 

raportează între ele ca parte la întreg: insolvenţa fiind parte, insolvabilitatea – întregul.    

Insolvenţa este acelaşi lucru cu imposibilitatea de plată (zisă şi insolvabilitate relativă). 

Debitorul se confruntă cu absenţa fondurilor băneşti necesare pentru plata datoriilor ajunse la 

scadenţă. Cu alte cuvinte, în cazul insolvenţei debitorul dispune de active (construcţii, terenuri, 

autovehicule etc.), doar că în conturile bancare lipsesc mijloace băneşti disponibile (banii au fost 

împrumutaţi; au fost investiţi în marfa care stă la depozit şi aşteaptă să fie comercializată etc.).  

Numai lipsa sumelor de bani disponibile pentru achitarea datoriilor este luată în considerare 

pentru stabilirea stării de insolvenţă şi nu interesează faptul dacă debitorul deţine careva bunuri. 

Debitorul se poate afla în stare de insolvenţă datorită lipsei de bani, fără a fi, în mod necesar, 

insolvabil, atât timp cât deţine în patrimoniu bunuri care pot fi valorificate [6, p.134]. 

Bancruta şi insolvabilitatea. Termenul bancrută nu se regăseşte în legislaţia naţională, dar 

este utilizat în legislaţia altor state, precum Germania, Spania, România etc., cu sens de infracţiune 

[9]. Noţiunea provine de la cuvântul german „bankrottieren”, care se traduce - a da faliment. În 

literatura juridică bancruta este studiată prin prisma dreptului penal şi este privită ca un faliment 

însoţit de nereguli financiare făcute de debitor în dauna creditorilor. 

Bancruta poate fi de două feluri, frauduloasă şi simplă. Bancruta este considerată 
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frauduloasă în situaţii precum: sustragerea şi falsificarea registrelor, diminuarea intenţionată a 

activului, simularea şi declararea frauduloasă a pasivului. Bancruta este simplă dacă debitorul a 

făcut cheltuieli personale mai mari decât condiţiile financiare pe care le avea; a contractat 

împrumuturi păgubitoare; a plătit pe unii creditori cu preferinţă în dauna altora; nu a ţinut registre 

contabile [7, p. 12, 8,p.195].   

Caracterele procedurii insolvabilităţii. Datorită specificului desfăşurării procedurii de 

insolvabilitate, aceasta dispune de anumite caractere specifice: judiciar, de remediu, unitar, 

colectiv, profesional şi public. 

Judiciar – procedura de insolvabilitate se intentează de către instanţa de judecată, 

desfăşurându-se sub supravegherea şi controlul acesteia (art.5 din Legea insolvabilităţii şi art.355 

din Codul de Procedură Civilă). Instanţa competentă de a intenta procesul de insolvabilitate este 

Judecătoria Chișinău.  

Remediu – scopul procedurii de insolvabilitate este plata pasivului prin remedierea 

incapacităţii de plată, când starea de insolvenţă a întreprinderii este mai puţin avansată. Procedura 

este astfel organizată, încât să confere debitorului posibilitatea redresării activităţii sale 

comerciale, cu plata datoriilor faţă de creditori şi, în acest mod, la salvarea debitorului. În caz de 

nereuşită, intervine procedura de lichidare a bunurilor din patrimoniu [10, p.108].   

Unitar – procedura este aceeaşi pentru oricare înreprinzător fiind stabilită într-un singur 

act normativ – Legea insolvabilităţii. Debitorul este supus unei singure proceduri la care participă 

toţi creditorii şi care se desfăşoară sub supravegherea unei singure instanţe de judecată. Procedura 

prevăzută de Legea insolvabilităţii se aplică tuturor bunurilor aflate în patrimoniul debitorului, 

inclusiv cele dobândite în cursul procedurii, precum şi a celor ieşite în mod fraudulos şi readuse 

în patrimoniu. 

Colectiv – se manifestă prin faptul că nici unuia dintre creditori nu i se satisfac cerinţele 

până când instanţa nu determină cu certitudine toţi creditorii şi mărimea creanţelor acestora, 

incluzându-i în tabelul de creanţe.  

Recuperarea colectivă a creanţelor ţine de esenţa Legii insolvabilităţii. Din prevederile art.2 

rezultă că scopul acesteia constă în stabilirea unei proceduri colective pentru satisfacerea 

creanţelor creditorilor, iar denumirea de colectivă provine de la faptul că creditorii recunoscuţi şi 

validaţi de instanţa de insolvabilitate participă împreună la urmărirea şi la recuperarea creanţelor 

de la debitorul insolvabil. 

Profesional – se manifestă prin aceea că subiecte ale insolvabilităţii sunt profesioniştii: 

persoanele fizice şi persoanele juridice înregistrate în modul prevăzut de lege, inclusiv 

întreprinzătorii individuali, titularii de patentă, societăţile de asigurări, fondurile de investiţii, 

companiile fiduciare, societăţile necomerciale în proces de insolvabilitate. 

Public – după intentarea procesului de insolvabilitate, instanţa de judecată este învestită 

prin lege să respecte procedura publică a insolvabilităţii. În acest scop, instanţa ţine registrul 

cauzelor de insolvabilitate, în care se fac menţiuni despre fiecare cauză examinată sau în curs de 

examinare. Accesul la registru cauzelor de insolvabilitate este liber, iar la solicitare, instanţa de 

judecată eliberează persoanelor interesate extrase (art.250 alin.(1) din Legea insolvabilităţii).    

Legea insolvabilităţii se aplică faţă de:  

a) persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător:  

- întreprinzătorii individuali (Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a 

întreprinzătorilor individuali nr.220/2007);  

- gospodăriile ţărăneşti (Legea privind gospodăriile țărănești (de fermier) nr.1353/2000);  

- titularii patentei de întreprinzător (Legea cu privire la patenta de întreprinzător 

nr.93/1998). 

b) persoanele juridice: 

-  Societățile comerciale (cu scop lucrativ): societatea pe acțiuni, societatea în comandită, 

societatea în nume colectiv și societatea cu răspundere limitată; 

În acest sens, fondatorii unei societăţi comerciale au obligaţia legală de a stabili, în actul 

http://www.dictionarfiscal.ro/article/170/Definitii-dactiloscopie-dauna-decizie-decret-de-facto-deflatie-de-jure-denuntare-despagubire-devalmasie-denunt-disjungere-domeniul-prescriptiei-extinctive-drept-drept-de-veto-drept-de-abitatie-drept-de-creanta-drept-de-ipoteca-drept-de
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constitutiv, forma juridică a acesteia, formă care atrage un regim juridic propriu al constituirii, 

organizării, funcţionării şi încetării existentei societăţii comerciale [12,  p. 322]. 

Mai mult decât atât, reglementările în materie de insolvabilitate vor fi aplicabile  tuturor 

societăților comerciale înscrise în Registrul de Stat al persoanelor juridice care adeverește cu 

precizie  dobândirea personalității juridice și existenței acestora ca subiecți de drept.  

În condițiile legii debitorul poate fi persoana juridică care practică activitate de 

întreprinzător, care a înaintat din nume propriu sau față de care s-a înaintat cerere introductivă. 

Este important de ținut cont de faptul că legea insolvabilității se aplică  societăților nu și 

asociațiilor, aceștia din urmă nu au calitatea de profesioniști prin simpla participare la constituirea 

unei societăți cu personalitate juridică [13,  p. 198]. 

Cu toate acestea în dreptul francez, procedura colectivă se aplică și asociaților care au o 

răspundere nelimitată și solidară (art. L 624-1 din Codul comercial francez), dar nu pe 

considerentul că aceștia devin comercianți, ci pentru că această extindere este expresia cea mai 

adecvată a răspunderii nelimitate și solidare a asociaților pentru obligațiile sociale [13,  p. 198]. 

- Cooperativele de întreprinzător, de consum și de producție; 

Potrivit art. 53, alin. (4), din legea cu privire la cooperativa de producție [14] „lichidarea 

cooperativei în cazul insolvabilității se efectuează în conformitate cu Legea insolvabilității nr. 

632-XV din 14 noiembrie 2001”. În acest caz, aplicabilă este legea în vigoare și anume Legea 

insolvabilității nr. 149/2012. 

- Organizațiile necomerciale (asociații, fundații și instituții). Legiuitorul determină că 

organizațiile necomerciale sunt în drept să desfășoare orice activitate neinterzisă de lege care ține 

de realizarea scopurilor prevăzute de statut sau care decurg din ele. Veniturile rezultate sunt 

necesare să fie orientate pentru atingerea scopului nonprofit al organizației și se repartizează 

membrilor acesteia. De regulă, prevederile privind  procedura de insolvabilitate față de 

organizațiile necomerciale sunt analogice societăților comerciale. 

Este important de specificat că societățile comerciale și necomerciale dizolvate la fel pot 

fi subiect al procedurii de insolvabilitate numai în că în cazul acestora se aplică exclusiv procedura 

simplificată a falimentului (art. 134, alin. (1), lit. C) din Legea insolvabilității) cu condiția 

declarării ei direct în faliment fără a mai parcurge perioada de observație.  Condițiile esențiale este 

ca societatea comercială/necomercială să fie dizolvată anterior formulării cererii introductive, să 

fie subiect de drept privat și să desfășoare activități de drept privat. 

O societate comercială dispare ca entitate economică, socială şi juridică odată cu lichidarea 

ei. Lichidarea unei societăţi comerciale constă dintr-un ansamblu de operaţii care, după dizolvarea 

societăţii, au ca obiect realizarea elementelor de activ (transformarea activului în bani) şi plata 

creditorilor, în vederea partajului activului net rămas între asociați [15,  p. 73]. 

Conform art. 86 alin. (2) şi (3) din Codul civil [16], dizolvarea persoanei juridice are ca 

efect deschiderea procedurii lichidării, cu excepţia cazurilor de fuziune şi dezmembrare.  

În aceste împrejurări, subliniem că societatea își păstrează personalitatea juridică în vederea 

executării operațiunilor de lichidare, până la terminarea acesteia. Prin urmare, lichidarea nu 

liberează pe asociați și nu împiedică intentarea procedurii de faliment iar în cazul în care se 

constată că societatea aflată în lichidare este în stare de insolvabilitate, lichidatorul este obligat să 

înainteze cerere introductivă privind intentarea procedurii de insolvabilitate.  

Legea insolvabilității prevede că în cazul în care, după adoptarea hotărârii privind lichidarea 

debitorului se va depista careva bunuri ale debitorului, creditorul este în drept să solicite casarea 

hotărârii despre lichidarea debitorului şi redeschiderea procesului de insolvabilitate [5]. Mai mult 

decât atât, Legea insolvabilității prevede că în cazul în care, după adoptarea hotărârii privind 

lichidarea debitorului se va depista careva bunuri ale debitorului, creditorul este în drept să solicite 

casarea hotărârii privind lichidarea debitorului şi redeschiderea procesului de insolvabilitate. 

Totodată, conform art. 93 din Codul civil [16], dacă din bilanţul provizoriu de lichidare 

rezultă un excedent al pasivelor faţă de active, lichidatorul depune cerere introductivă privind 

intentarea procesului de insolvabilitate. Intentarea procesului de insolvabilitate faţă de persoana 
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juridică constituie temei pentru încetarea procedurii de lichidare a acesteia. Conform art. 138 alin. 

(2) si art. 14 alin.(2) lit. b) din Legea insolvabilității 149/2012, odată cu constatarea faptului că 

activele societăţii aflate în proces de dizolvare sunt insuficiente pentru satisfacerea creanţelor, 

lichidatorul este obligat ca, în termen de 30 de zile, să adreseze în instanţa de insolvabilitate o 

cerere introductivă. În cazul în care nu va depune cererea, acesta va răspunde subsidiar pentru 

creanțele apărute după data respectivă. 

O altă categorie de debitori insolvabili sunt acei care care nu sunt îndreptăţiţi să beneficieze 

de procedura de restructurare prevăzută de Legea insolvabilităţii. Conform art. 138 din Legea 

insolvabilității nr. 149/2012 „nu se aplică procedură de observare şi cea de restructurare faţă de 

o întreprindere dizolvată, declarată insolvabilă”. 

Debitorul, care a intrat în procedura accelerată de restructurare, faţă de care instanţa nu a 

confirmat planul acceptat de adunarea creditorilor, nu va putea solicita aplicarea faţă de 

întreprindere ulterior a procedurii de restructurare [15, p. 74]. Art. 224 alin.(4) din Legea 

insolvabilității stabilește expres că depunerea în astfel de cazuri de către creditori a cererii 

introductive va avea ca efect doar intentarea procedurii falimentului. 

Nu sunt îndreptățiți să beneficieze de procedura de restructurare debitorul care, în ultimii 

5 ani de până la hotărârea de deschidere a procedurii, a fost supus unei astfel de proceduri sau care, 

la data depunerii cererii introductive, se află în proces de insolvabilitate (art. 219 alin.(2) din Legea 

insolvabilității). 

Separat de cele expuse mai sus, este necesar să indicăm și categoriile de persoane cărora 

nu li se aplică procedura de insolvabilitate. Astfel, băncile comerciale sunt excluse de la 

aplicabilitatea procedurii de insolvabilitate, dat fiind faptul că procedura de lichidare a acestora 

este reglementată de Legea instituțiilor financiare nr. 550 din 21.07.1995 [17]. 

Reieșind din prevederile articolului 1 alin.(3) din Legea insolvabilității, nu pot avea calitate 

de debitor în cadrul procesului de insolvabilitate: 

a) statul, unităţile administrativ-teritoriale; 

b) persoanele juridice de drept public: Parlamentul, Guvernul, Aparatul Preşedintelui; 

organele administraţiei publice centrale (ministere, servicii, agenţii etc.); organele administraţiei 

publice locale; instanţele de judecată; organele de drept şi de control (Curtea Constituţională, 

Procuratura, Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Comisia Electorală 

Centrală, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Casa Naţională de Asigurări Sociale etc.). 

c) persoanele care exercită profesii libere sau de interes public, precum avocaţii, notarii, 

administratorii de insolvabilitate. 
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Abstract. În orice societate civilizată viața umană este considerată cea mai mare valoare 

În acest sens, perfecționarea mecanismelor juridice de protecție a vieții umane mereu este foarte 

actuală. Unul dintre cele mai importante elemente în sistemului unui astfel de mecanism sunt 

normele juridico-penale care asigură siguranța vieții umane. În legislația penală a Republicii 

Moldova, printre aceste norme se reflectă și norma de stabilire a răspunderii penale pentru 

determinarea sau înlesnirea sinuciderii. 

Key-words: Sinuciderea, determinarea la sinucidere, înlesnirea sinuciderii, tentativă de 

sinucidere, viață, cod penal, infracțiune, persecutare, clevetire, jignire, umilință. 

 

Статья 150 Уголовного кодекса Республики Молдова [1] предусматривает 

уголовную ответственность и наказание за доведение до самоубийства, за содействие 

совершению самоубийства, а также за действия, которые привели к попытке самоубийства. 

Присутствие данной нормы в Главе II УК РМ – «Преступления против жизни и 

здоровья личности» вполне согласуется с внешней политикой Республики Молдова и 

интеграцией нашего государства в мировое сообщество, предполагающей отражение в 

национальном законодательстве общепризнанных принципов и норм международного 

права. Из основополагающих международных документов, ориентированных на 

всестороннюю охрану жизни человека, следует указать на Всеобщую декларацию прав 

человека, принятую резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 217 А (III) 10 декабря 1948 

года, Международный пакт о гражданских и политических правах принятый 16 декабря 

1966 года и вступивший в силу 23 марта 1976 года и др. [2] 

В вышеназванных документах закреплен приоритет личности, а также её прав и 

свобод в сравнении с другими ценностями и благами в обществе. А так как среди прав 

человека право на жизнь является основным, то всемерная охрана данного права должна 
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обеспечиваться всеми государствами, ратифицировавшими данные международные 

документы. Следовательно, установление уголовной ответственности в УК РМ за 

доведение до самоубийства любого лица соответствует всем общепризнанным принципам 

и нормам международного права. 

Однако, необходимость установления уголовной ответственности за доведение до 

самоубийства или содействие совершению самоубийства обусловлена не только 

исторически сложившейся юридической практикой в области уголовно-правовой охраны 

жизни человека [3] и требованиями международных актов, одной из сторон которых 

является Республика Молдова, но также и вредоносностью (вредностью, общественной 

опасностью) такого преступления. 

Как и любое другое преступление, доведение до самоубийства или содействие 

совершению самоубийства является вредоносным и общественно опасным. Вредоносность 

и общественная опасность, по разным мнениям, всегда причисляли как к идентичным, так 

и к схожим, но не тождественным, взаимосвязанным, взаимодополняющим понятиям. Тем 

не менее, все сходятся во мнении что данные понятия признаются в качестве существенных 

факторов для криминализации деяния [4]. 

Общественная опасность преступления, предусмотренного ст.150 УК РМ, может 

проявляться различным образом, как в самом деянии, так и в последствиях данного деяния, 

а также в иных сущностных характеристиках данного преступления. «Помимо того, что оно 

посягает на безопасность жизни другого человека, рассматриваемое деяние 

характеризуется исключительной безнравственностью, циничным отношением к 

достоинству и душевному состоянию другого человека». [5] 

Последние социальные реалии характеризуются «волной» самоубийств, попытками 

доведения до самоубийства или содействием совершению самоубийства. Причём данные 

явления наблюдаются не только на территории Республики Молдова, но и за её пределами. 

В частности, речь идёт о нашумевшей игре «Синий кит». На фоне этих событий в ст.150 УК 

РМ на законодательном уровне были внесены определённые изменения[6] которые 

вступили в силу 14.10.2018. В связи с этим, считаем необходимым провести 

непосредственный анализ данной уголовно-правовой нормы на предмет сравнения 

диспозиции (объективной стороны) ст.150 УК РМ до и после её законодательного 

изменения. 

Для начала рассмотрим диспозицию ст.150 УК РМ до внесения законодателем 

соответствующих изменений. Таким образом, до внесения изменений ч.1 ст.150 УК РМ 

предусматривала ответственность за доведение до самоубийства или покушения на него, 

явившееся результатом травли, клеветы, оскорбления или систематического унижения 

достоинства потерпевшего виновным. Из анализа диспозиции данной статьи можно было 

определить каким образом происходит сам процесс доведения лица до самоубийства или 

покушения на него, то есть выявить способы или методы доведения лица до самоубийства 

или покушения на него, которые предложены законодателем: 

1. травля потерпевшего виновным; 

2. клевета в отношении потерпевшего; 

3. оскорбление потерпевшего виновным; 

4. систематическое унижение достоинства потерпевшего виновным. 

В самом общем прототипическом значении травля – это агрессивное действие, 

имеющее цель причинить вред[7].  

Понятие «травля» или «буллинг» происходит от англ., «bullying». Это агрессивное 

преследование одного из членов коллектива (особенно коллектива школьников и 

студентов, но также и коллег) со стороны остальных членов коллектива или его части. При 

травле жертва оказывается не в состоянии защитить себя от нападок, таким образом, травля 

отличается от конфликта, где силы сторон примерно равны. Как проявления травли 

специалисты расценивают оскорбления, угрозы, физическую агрессию, постоянную 
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негативную оценку жертвы и её деятельности, отказ в доверии и делегировании 

полномочий и т. д. Травля может быть как в физической форме (побои, порча имущества 

жертвы и т. д., иногда даже с использованием оружия), так и в психологической форме 

(угрозы, насмешки, клевета, изоляция и т. д.). Проявляется во всех возрастных и 

социальных группах. В сложных случаях может принять некоторые черты групповой 

преступности. По статистике мужчины чаще используют физическую форму травли, а 

женщины – психологическую. В последнее время образовался и кибербуллинг – травля 

через Интернет, электронную почту, СМС и т. д., чем и объясняется возникшая 

необходимость изменения рассматриваемой уголовно-правовой нормы. Травля приводит к 

тому, что жертва теряет уверенность в себе. Это явление может явиться причиной 

самоубийства. [8] 

Таким образом, в уголовно-правовом смысле под травлей следует понимать 

систематическое преследование, постоянные придирки, оскорбления и другие проявления 

жестокости и унизительного обращения[9], как физического, так и психологического, как 

реального, так и виртуального. 

Говоря о клевете, необходимо отметить, что данный способ доведения до 

самоубийства или покушения на него в законодательстве ряда соседних стран как, 

например, Украины, Белоруссии или России отдельно не предусмотрен в диспозиции 

статьи. Он, как правило, является составной частью такого понятия как унижения 

человеческого достоинства. [10] Уголовный кодекс Румынии говорит о доведении до 

самоубийства или покушения на него, вообще не выделяя каких-либо способов доведения 

до самоубийства или покушения на него. 

Однако, по общему правилу клевета означает распространение в какой-либо форме 

заведомо ложных, позорящих потерпевшего измышлений. [11] 

В законодательном же смысле клеветой считается распространение заведомо 

ложных, позорящих другое лицо измышлений, сопряженное с обвинением в совершении 

особо тяжкого или чрезвычайно тяжкого преступления либо преступления, повлекшего 

тяжкие последствия (ст.70 Кодекса Республики Молдова о правонарушениях) [12]. 

По общему правилу оскорбление – это умышленное унижение чести и достоинства 

личности, выраженное в неприличной форме. Оскорбление может быть нанесено в виде 

высказывания (словесно, письменно, в любой другой форме) или в виде действия (плевок, 

неприличный жест, пощёчина[13]), а также публично или в отсутствие объекта 

оскорбления. Во многих странах оскорбление считается преступлением. В отличие от 

клеветы, оскорбление не несёт в себе заведомо ложных сведений. Оскорбление заключается 

в негативной оценке личности либо внешности человека, его качеств, поведения, причём в 

форме, противоречащей установленным правилам поведения и требованиям 

общечеловеческой морали. [14] 

В Республике Молдова оскорбление предусмотрено в ст.69 Кодекса Республики 

Молдова о правонарушениях (слова или действия, унижающие честь и достоинство 

личности), а преступлением является только оскорбление военнослужащего – ст.366 

Уголовного кодекса Республики Молдова. 

По различным мнениям систематическое унижение человеческого достоинства 

может выражается следующими способами: 

1. циничное обращение с потерпевшим, унижение его личного достоинства, злые 

насмешки над его недостатками, издевательство над ним, распространение о нём 

позорящих его сведений. Причём, эти факты должны быть не единичными, а 

систематическими, то есть более двух раз; [15] 

2. неоднократные акты оскорбления, глумление над потерпевшим, его постоянная 

травля, распространение о нём клеветнических сведений, несправедливая критика и т. п.; [16] 

3. психическое насилие, причиняющее нравственные страдания; [17] 

4. оскорбления, клевета, травля потерпевшего и другие подобного рода действия; [18] 
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5. неоднократное (более двух раз) умаление достоинства личности, совершенное, 

как правило, в откровенно циничной, резко противоречащей принятой в обществе манере 

обращения между людьми с целью доведения до самоубийства; [19] 

6. умаление самооценки потерпевшего, совершённое более двух раз. [20] 

Как видим, все определения в чём-то полностью, а в чём-то частично переплетаются, 

но не являются идентичными, по крайней мере внешне. Первое, на что следует обратить 

внимание, так это систематичность[21]. В общих чертах систематичность – это совершение 

(повторение) одного и того же деяния более двух раз, то есть три или более раза.  

Систематичность как качество личности – это способность реализовывать свою цель 

регулярными, последовательными, повторяющимися, методичными и планомерными 

действиями. [22] Второе, на что следует обратить внимание, – это замечание сделанное 

Кузнецовой М. в своей работе о том, что достоинство, будучи морально-этической 

категорией, свойственно только человеку и не может иметь отношение ни к прочим 

одушевленным, ни тем более к неодушевленным объектам окружающего мира. В связи с 

этим … вместо слов «унижение человеческого достоинства» следует закрепить оборот 

«унижение достоинства». [20] Мы полностью разделяем данную позицию. 

В связи с этим систематическое унижение достоинства потерпевшего виновным 

можно представить, как циничное обращение с потерпевшим, злые насмешки над его 

недостатками, издевательство, глумление над ним, распространение о нём позорящих его 

сведений, несправедливая критика, а также иное подобного рода психическое либо 

физическое насилие, причиняющее нравственные и физические страдания. 

В данный перечень мы не включили такие понятия как «травля» «клевета» и 

«оскорбление», так как последние в диспозиции ст.150 УК РМ до внесения изменений были 

представлены обособлено, что на наш взгляд являлось не совсем правильным. 

Таким образом, по уголовному законодательству Республики Молдова, до 

изменений, в соответствии с предыдущей конструкцией состава преступления, 

предусмотренного ст.150 Уголовного кодекса Республики Молдова доведение до 

самоубийства или покушения на него могло быть осуществлено четырьмя способами или 

методами – путём травли, клеветы, оскорбления или систематического унижения 

достоинства потерпевшего виновным. 

Данные деяния могли быть совершены как путем действия (их большинство), так и 

путем бездействия. [24] 

Диспозиция ст.150 Уголовного кодекса Республики Молдова была сконструирована 

как альтернативная. Это означает, что любой из использованных методов/способов 

доведения до самоубийства или покушения на него уже являлся бы достаточным 

основанием для привлечения лица к уголовной ответственности. Поэтому чтобы применить 

статью 150 Уголовного кодекса Республики Молдова достаточно было установить хотя бы 

один из указанных способов. Также данные способы могли сочетаться между собой в 

любых вариациях. 

Исходя из вышесказанного получалось, что законодатель указал на все возможные, 

на его взгляд, способы доведения до самоубийства. Однако, следует согласиться с теми, кто 

считает, что перечень указанных в Уголовном Кодексе Республике Молдова преступных 

деяний (способов/методов) не охватывал всех возможных случаев. Поэтому, хотелось бы 

отметить, что факт законодательного ограничения способов/методов совершения 

преступления, предусмотренного статьей 150 УК РМ, не давал возможности квалификации 

по данной статье вредоносных (общественно опасных) деяний, которые также могли стать 

причиной доведения до самоубийства или покушения на него, но совершённые иными 

способами, не предусмотренными действующим УК РМ. А именно речь шла о таких 

понятиях как «угроза» и «жестокое обращение». В связи с вышесказанным, в предыдущей 

«версии» ст.150 УК РМ правильным было бы включить в диспозицию статьи такие 

недостающие способы/методы доведения до самоубийства как «угроза» и «жестокое 
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обращение». Такая формулировка, на наш взгляд была бы намного объективнее и 

охватывала бы, на наш взгляд весь спектр деяний способных довести до самоубийства или 

покушения на него. 

Однако, законодатель решил пойти по-иному, более лаконичному пути, и, 

практически, полностью исключил из статьи способы/методы доведения до самоубийства. 

Таким образом, в новой редакции ст.150 УК РМ выглядит следующим образом: 

Статья 150. Доведение до самоубийства или содействие совершению самоубийства 

(1) Доведение до самоубийства или умышленное содействие совершению 

самоубийства, в том числе посредством сетей электронных коммуникаций, повлекшее 

самоубийство, 

наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. 

(2) Действия, предусмотренные частью (1), совершенные в отношении: 

а) заведомо несовершеннолетнего; 

b) лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного, 

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 9 лет. 

(3) Действия, предусмотренные частью (1), совершенные в отношении: 

а) несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет; 

b) двух или более лиц, 

наказываются лишением свободы на срок от 9 до 12 лет. 

(4) Если действия, предусмотренные частями (1)–(3), привели к попытке 

самоубийства, низший предел наказания сокращается наполовину. 

Первое, что мы можем заметить – это изменения в самом названии статьи и 

соответственно в ч.1 ст.150 УК РМ. В новой редакции она носит название не «Доведение 

до самоубийства», а «Доведение до самоубийства или содействие совершению 

самоубийства». Таким образом, законодатель расширил круг деяний, которые попадают 

под данную статью.  

Соответственно, если ранее к ответственности по ст.150 УК РМ привлекалось только 

лицо непосредственно доведшее другое лицо до самоубийства или покушения на него, то 

теперь к ответственности по данной статье может быть привлечено также и лицо, которое 

никого не доводило до самоубийства, но своими действиями содействовало любыми 

способами лицу, которое самостоятельно или под влиянием третьих лиц приняло решение 

о самоубийстве, таким образом как бы облегчая совершение последнего. 

Данное изменение конечно же приветствуется, однако, на наш взгляд, нельзя 

отождествлять умышленное содействие совершению самоубийства и непосредственно 

доведение до самоубийства, так как это далеко не рядом стоящие понятия по своей 

общественной опасности и степени вреда. Недопустимо, на наш взгляд, игнорировать 

принцип индивидуализации уголовной ответственности и индивидуализации уголовного 

наказания. В связи с этим правильнее было бы предусмотреть данные деяние в различных 

частях ст.150 УК РМ. Например, ч.1 ст.150 УК РМ «Умышленное содействие совершению 

самоубийства…» и ч.2 ст.150 УК РМ непосредственно «Доведение до самоубийства…». 

Второе существенное изменение касается непосредственно ч.1 ст.150 УК РМ. 

Отказавшись от перечисления способов/методов доведения до самоубийства, законодатель, 

тем не менее указывает на один из способов/методов путём использования выражения «в 

том числе посредством сетей электронных коммуникаций», что на наш взгляд, является 

излишним. Правильной и более лаконичной на наш взгляд была бы формулировка ч.1 

ст.150 УК РМ: «Доведение до самоубийства или умышленное содействие совершению 

самоубийства, любым способом, повлекшее самоубийство».  

В заключении, надеемся, что данные предложения найдут своё отражение в 

уголовно-правовом законодательстве Республики Молдова. 
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Abstract. 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. 

Key-words: criminal activity, disastrous consequences, victims, cause, suspect, accused, 

prosecutor, criminal prosecutor officer, criminal prosecutor body, methods, crime investigation. 
 

Protecția victimelor traficului de ființe umane constituie o obligație pozitivă a statului. 

Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate stabilește că fiecare 

stat ia, în limita mijloacelor sale, măsuri corespunzătoare pentru a asigura p o protecție eficace 

împotriva eventualelor acte de replesalii sau de intimidare a martorilor care, în cadrul procedurii 

penale, depun mărturie privind infracțiunile prevăzute de Convenție și, în caz de nevoie, a 

părinților lor și a altor persoane apropiate [7, p. 145]. 

În caz de comirtere a infracțiunii de trafic de ființe umane, drepturile omului, în sensul 

selectării unei sau altei variante de comportament, sunt îngrădite substanțial, de rând cu alte 

drepturi și libertăți ale acestuia [9, p. 169]. 

Investigatorii din domeniul traficului de persoane trebuie să se adapteze continuu la noile 

provocări legate de combaterea traficului de persoane prin elaborarea unor noi metode, tehnici și 

procedee de investigare. Procesul de investigare a traficului de persoane trebuie să fie centrat pe 

respectarea drepturilor și nevoilor victimelor. Organjele de punere în aplicare a legii auobligația 

de a se asigura că măsurile pe care le adoptă în scopul prevenirii și combaterii traficului de 

persoane nu vor avea un impact negativ asupra respectării atât a demnității victimelor cât și a altor 

drepturi pe care acestea le au în cadrul procesului penal [3, p. 323]. 

Din termenii folosiți de legiuitor, se pare că victima infracțiunilor de trafic de persoane nu 

renunță la vocația procedurală conferită de tradițiile sistemului nostru de drept, acela de a deveni 

parte vătămată și parte civilă în proces. Legea folosește expres noțiunea de parte vătămată căreia 

îi recunoaște toate drepturile prevăzute de codul de procedură penală, inclusiv acela de a formula 

pretenții civile față de persoanele care au săvârșit infracțiunile în care ele sunt implicate, dar și pe 

aceea de victimă având rorlul de martor în propriul proces, stabilind că dispozițiile din Codul de 

procedură penală se aplică în mod corespunzător [2, p. 149-150]. 

Problema privind protecția victimei capătă două conotații. Într-un aspect, protecția victimei 

se asociază cu protecția unei persoane care participă în probatoriul penal prin depunerea de 

mărturii. În acest caz, victima participă în calitate de martor și în legătură cu acest fapt măsurile 

de protecție a martorilor sunt aplicabile și lor. Într-un alo doilea aspect, victima unei infracțiuni de 

trafic de ființe umane, ca persoană căreia i s-a cauzat un prejudiciu, are dreptul la o protecție și 

asistență specifică doar acestui subiect. 

Victima, ca subiect al procesului penal, se bucură de protecția de stat ca și un martor. Însuși 
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martorul care nu a fost implicat la momentul necesar într-un program de protecție poate deveni 

victimă a infracțiunii. Aceasta poate avea loc și în cazul excluderii nejustificate a martorului din 

program, fie în cazul încetării programului din motivul expirării pericolului. Victima infracțiunii 

se deosebește, totuși, de un simplu martor atât prin faptul că în multe cazuri ea este cunoscută de 

făptuitor și deci necesită o protecție specială, cât și prin faptul că la aplicarea măsurii de protecție 

trebuie prevenită dubla victimizare a acesteia [7, p. 147]. 

Procedeele probatorii referitoare la audierea persoanelor în cazurile de trafic de persoane, 

în special cele care se referă la audierea victimelor, conțin o serie de particularități: 

1) Victimele traficului de persoane își modifică declarația. Investiatorii trebuie să fie 

conștienți de faptul că schimbarea declarației victimelor traficului de persoane, poate avea drept 

cauze pe lângă comiterea infracțiunii de mărrturie mincinoasă, existența unor tulburări post-

traumatice și faptul că victima se simte încă amenințată și intimidată; 

2) Victimele traficului de persoane nu vorbesc aceeași limbă cu investigatorii. De cele mai 

multe ori, în cazul investigării traficului de persoane, întrucât fenomenul traficului de persoane are 

un caracter transfrontalier, victimele nu vorbesc aceeași limbă cu investigatorii, fiind necesară 

prezența unor interpreți în cadrul procedeelor de audiere; 

3) Investigatorii și victimele traficului de persoane pot să aibă culturi diferite, situația care 

contribuie la îngreunarea desfășurării procesului de investigare, deoarece între aceștia apar 

dificultăți în comunicare; 

4) Lipsa de încredere a victimelor în investigatori. Încrederea prezintă un aspect important 

între investigator și persoanele audiate, în special în situația în care martorul este și victimă a 

traficului de persoane. În cazul traficului de persoane, încrederea victimelor în investigatori este 

redusă datorită experiențelor nefaste trăite de acestea; 

5) Traficanții de persoane susțin din punct de vedere financiar unele victime prin 

acordarea unor sume mici de bani. În cazul în care victimele se hotărăsc să părăsească rețeaua de 

trafic de persoane și să depună plângere împotriva traficanților de persoane, atunci acestea nu vor 

mai beneficia de sprijinul financiar al traficanților; 

6) Victimele traficului de persoane de cele mai multe ori nu își dezvăluie vârsta reală 

investigatorilor. Deoarece victimele nu dezvăluie investigatorilor vârsta lor reală, buna desfășurare 

a procesului de investigare va fi afectată, cum este, de exemplu, în cazul nerespectării procedurii 

de audiere a martorilor și victimelor minore [5, p. 4-9; 3, p. 325-326]. 

Condițiile generale ale audierii victimelor infracțiunilor de trafic de ființe umane sunt 

similare celor ale audierii pe alte categorii de dosare, unde victimele au fost, de asemenea, supuse 

violenței fizice și psihice. În cazul dat, un rol deoebit îl are mediul și circumstanțele efectuării 

acestei acțiuni de urmărire penală. Condițiile audierii nu doar că urmează să determine victima la 

darea declarațiilor, dar și să asigure încrederea acestuia și colaborarea satisfăcătoare cu organul de 

urmărire penală. Pe cât de confortabile sunt condițiile audierii și atmosfera de comunicare cu 

ofițerul de urmărire penală, pe atât este mai reală posibilitatea obținerii declarațiilor corespunzătoare 

și a informațiilor detaliate în privința mecanismului activității infracționale [8, p. 835]. 

În caz de identificare a victimelor infracțiunilor de trafic de ființe umane, urmează să ne 

pregătim minuțios pentru audierea acestora. Din punct de vedere psihologic, este necesar să fie 

prevăzute toate variantele posibile de comportament din partea lor. De asemenea, este necesar a 

explica victimelor eliberate drepturile și obligațiile de care beneficiază. O atenție specifică 

urmează a fi acordată faptului ca acestora să li se garanteze dreptul la nedivulgarea informațiilor 

care le-ar discredita, să li se asigure dreptul la apărare, să li se explice posibilitatea eliberării de 

răspundere penală pentru anumite acțiuni ilegale, cum ar fi, de exemplu, trecerea ilegală a 

frontierei de stat, practicarea prostituției etc. Accentul trebuie pus și pe colaborarea cu organele de 

drept în vederea demascării organizatorilor și membrilor grupului criminal [10, p. 150]. 

Chestiunea ascultării în proces ca martor a victimelor infracțiunilor de trafic de persoane 

ar putea deveni o chestiune inedită, deoarece în mod obișnuit în cazul în care o persoană consimte, 

ea pierde calitatea de victimă. Or, se spune că traficul nu este niciodată consensual [1, p. 88]. De 
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aceea, el se deosebește de alte forme de migrație (legală sau ilegală). Uneori, însă, procesul 

traficului este inițiat de chiar decizia liberă a victimei de a migra, iar consimțământul persoanei, 

victimă a traficului nu înlătură răspunderea penală [4, p. 259-260]. 

Din totalitatea de măsuri de protecție cu caracter procedural importante pentru legislația 

Republicii Moldova printre primele, atât din punctul de vedere al posibilității aplicării, cât, mai 

mult, sub aspectul ocrotirii drepturilor, se plasează dreptul de a refuza la mărturie. Facultatea de a 

refuza să depună mărturie acordată martorului amenințat prezintă o semnificație cu totul 

particulară, avându-se în vedere că obligația legală pentru un martor de a depune mărturie într-un 

proces penal nu este justificată decât dacă acesta nu trebuie să se teamă pentru viața sa atunci când 

se supune acestei obligații. 

Așadar, dreptul părții vătămate și a martorului de a refuza la depunerea declarațiilor nu ar 

trebui să fie afectat de necesitatea stabilirii adevărului. Aceștia trebuie să fie în drept de a aprecia 

dacă în situația dată depunerea mărturiilor poate provoca un pericol stării de siguranță a acestuia. 

Din alt punct de vedere, dreptul de a refuza de a depune mărturii nu ar trebui să fie unul absolut. 

Partea vătămată sau martorul care este chemat în fața justiției are sarcina de a motiva refuzul său, 

iar instanța, examinând circumstanțele cauzei, va putea decide fie acceptul refuzului acestora de a 

deoune mărturii, fie aplicarea măsurilor de protecție necesare. Refuzul de a depune mărturii poate 

fi condiționat nu doar de pericolul presupus, ci și de riscul de a-și compromite propria persoană. 

În asemenea caz, apreciind circumstanțele cauzei, trebuie să se aprecieze dacă argumentele 

prezentate sunt pertinente. La investigarea infracțiunilor de trafic de ființe umane, mărturiile ar 

putea fi decisive în stabilirea adevărului și, din aceste considerente, decizia prin care partea 

vătămată și martorul se eliberează de obligația de a depune mărturii revine instanței după evaluarea 

circumstanțelor reale ale cauzei. 

De remarcat că, potrivit art. 111, alin. 3 CPP al Republicii Moldova, în anumite cazuri, 

când poate fi prejudiciată viața intimă a părții vătămate, inclupatului învinuit de comiterea unei 

infracțiuni sexuale și apărătorului său li se interzice să prezinte probe despre pretinsul caracter sau 

istoria personală a victimei, cu excepția cazului când instanța acordă acesastă permisiune. 

Inculpatul poate înainta cerere preledintelui ședinței de judecată privind prezentarea probelor 

despre pretinsul caracter sau istoria personală a părții vătămate. Această cerere se soluționează în 

ședință închisă, la care inculpatul și acuzarea vor avea posibilitatea să se expună. În urma ședinței 

închise, instanța va acorda permisiune de a prezenjta probe despre pretinsul caracter sau istoria 

personală a părții vătămate numai dacă se va convinge de relevanța probei și că omiterea lor ar 

putea să prejudicieze inculpatul, astfel încât să afecteze achitarea lui în cazul în care administrarea 

acestor probe va fi interzisă. În asemenea cazuri, președintele ședinței vastabili limitele în care pot 

fi administrate aceste probe și adresate întrebări [7, p. 148-149]. 

În aspect de drept comparat, se cere de menționat că în unele state au fost elaborate mai 

multe legi privind protecția victimelor traficului de ființe umane și atragerea lor în probatoriu [7, 

p. 147]. În ultimele decenii în legislația și în jurisprudența unor state a fost promovat dreptul 

victimei de a depune mărturie anonimă sau de a depune mărturie prin intermediul unei legături 

video (live link sau videoconferință), audio sau din spatele unui ecran proiector. Scopul acestor 

măsuri este, pe de o parte, de a evita o a doua victimizare prin faptul că victima este obligată să-l 

privească pe infractor și pe de altă parte, de a evita identificarea victimei de către infractor, care 

poate apoi să se răzbune sau să o supună la presiuni. În absența unei definiții clare, conceptul de 

„victimă vulnerabilă” este utilizat în special pentru victimele crimei organizate, ale terorismului, 

ale traficului de fijnțe umane opri ale unor infracțiuni violente sau ale unor infracțiuni sexuale. 

În SUA, Legea drepturilor victimelor copii și martorilor copii, din anul 1990, oferea 

protecție și posibilitatea depunerii de mărturii anonime înregistrate video sau prin „live links” 

pentru persoanele sub 18 ani, victime ale abuzurilor fizice sau sexuale ori ale exploatării (traficului 

de persoane) sau pentru cei care sunt martori ale unei infracțiuni de acest tip, dar pentru care legea 

menționează că, oportunitatea acestor măsuri se va aprecia de la caz la caz. Totodată, în Codul 

Statelor Unite se mai prevede că în timpul procesului, oficialii responsabili de la biroul 
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procurorului în cooperare cu Serviciul Șerifilor SUA vor asigura victimei o zonă de așteptare, 

aflată într-un loc din care nu este posibil să-l vadă pe inculpat. 

În Canada se admite ca în cazul copiilor victime ale abuzurilor sexuale, mărturia să fie 

depusă prin intermediul unei înregistrări video realizată într-un interval de timp rezonabil după 

infracțiune, dacă copiii confirmă conținutul înregistrării video în timp ce depun mărturia. 

Legi care permit copiilor victime ale infracțiunilor sexuale să depună mărturie prin 

intermediul acestor metode au fost promulgate și în Australia, Noua Zelandă (Evidence 

Amendment Act din 1989 și Summary Proceedings Amendment Act din 1989), precum și în 

Irlanda, Anglia, Țara Galilor (Youth Justice and Criminal Evidence Act din 1989), care permit 

folosirea măsurilor speciale de protecție a victimelor minori în cazul interogatoriilor în fața 

organelor judiciare penale ptin apeluri la „live links” și înregistrări video [2, p. 148-149]. 

De asemenea, unele state au prevăzut dreptul unor categorii de victime de a nu fi interogate 

de infractor și de a nu depune mărturie în ședință publică. Astfel, în Austria s-a reglementat 

posibilitatea ca victimele violului și a altor forme de violență să nu fie obligate să depună mărturie 

în instanță atunci când este prezent și infractorul, iar un amendament din anul 1993 introduce 

posibilitatea victimei de a depune mărturie într-o cameră separată. În scopul protecției victimei, 

dacă judecătorul apreciază că este necesar, poate să excludă publicul de la ședința în care depune 

mărturie victima. De asemenea, victima poate să nu răspundă la întrebările care i se par 

stânjenitoare. În Legea protecției martorilor din 1998 se prevede că victimele sub 16 ani pot fi 

înregistrate video și materialul poate fi prezentat în proces, iar în cazul în care interogarea în fazele 

preliminare, în prezența acuzatului, amenință integritatea corporală sau sănătatea victimei, 

judecătorul o poate chestiona în altă cameră de unde se va face transmisia audiovizuală către 

ceilalți participanți la proces [2, p. 149]. 

Potrivit par. 247 și 247a din CPP german, instanța poate să dispună îndepărtarea 

inculpatului din sala de ședințe pentru perioada audierii, dacă există un pericol că un alt inculpat, 

victima sau martorul nu vor spune adevărul în prezența acestuia. Această prevedere acționează și 

în cazul când există pericol ca la audierea unei persoane până la 16 ani va fi afectată starea acesteia. 

De asemenea, dacă există temei de a presupune că starea martorului este pusă în pericol, acesta 

poate fi audiat și în alt loc [7, p. 147]. 

În orice caz, se pare că în absența oricăror dispoziții procedurale explicite, actualmente se 

simte tendința asimilării unui model procedural străin celui asimilat de familia romano-germanică, 

mai aproape de modelul anglo-saxon, în care victima nu este parte în procesul penal [6, p. 474]. 

În sistemul american nu există un asemenea subiect procesual ca „partea vătămată”, 

utilizat fiind termenul de victimă. Acest fapt este determinat de inadmisibilitatea utilizării unei 

persoane în două calități – de martor și de acuzator [7, p. 147]. 

Într-adevăr, common law nu cunoaște figura părții civile prin care victima unei infracțiuni 

are posibilitatea să aducă în fața jurisdicției penale acțiunea sa civilă ca accesorie a acțiunii penale 

publice. În acest fel, în cadrul judecății asupra culpabilității, rolul victimei se reduce la acela de 

martor ascultat sub jurământ, eventual cu posibilitatea unui contrainterogatoriu, pe cale de 

consecință, dacă victima depune plângere, ea este deposedată de aceasta, plângerea sa aparținând 

procurorului care îi va da destinația dorită. În fine, victima va putea susține ea însăși acuzația până 

la momentul punerii sub acuzare, dar, în practică, acest lucru se întâmplă extrem de rar, procurorul 

fiind, de regulă, titularul urmăririlor. Victima posedă anumite drepturi, ca acela de a fi informată 

și acela de a face cunoscut tribunalului în momentul pronunțării sentinței, consecințele produse de 

infracțiune asupra sa [2, p. 149]. 

Unul dintre drepturile de care ar putea beneficia martorul infracțiunii de trafic de ființe 

umane ar putea fi dreptul la păstrarea anonimatului, pe parcursul probatoriului. Anonimatul 

martorului poate fi asigurat prin aplicarea măsurilor de protecție generale prevăzute de art. 215 

CPP, fie de art. 110 CPP al Republicii Moldova. Garanțiile prevăzute de art. 110 CPP al Republicii 

Moldova țin atât de asigurarea anonimatului datelor de identitate, care, potrivit art. 110, alin. (3) 

CPP al Republicii Moldova, se vor păstra la sediul instanței în plic sigilat, în condiții de maximă 
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siguranță a confidențialității, cât și a a anonimatului prin audierea acestuia prin intermediul unei 

tele-conferințe, cu imaginea, vocea distorsionate, astfel încât să nu poată fi recunoscut (art. 110, 

alin. (5) CPP al Republicii Moldova [7, p. 149]. 

Concluzii. Persoanele care sunt bine informate asupra condițiilor de muncă și care dețin 

controlul asupra finanțelor lor și asupra libertăților de mișcare, chiar dacă aceste persoane 

călătoresc și muncesc ilegal, nu ar putea fi considerate victime ale traficului de persoane. 

Investigatorii din domeniul traficului de persoane trebuie să se adapteze continuu la noile 

provocări legate de combaterea traficului de persoane prin elaborarea unor noi metode, tehnici și 

procedee de investigare. Procesul de investigare a traficului de persoane trebuie să fie centrat pe 

respectarea drepturilor și nevoilor victimelor. Organele de punere în aplicare a legii au obligația 

de a se asigura că măsurile pe care le adoptă în scopul prevenirii și combaterii traficului de 

persoane nu vor avea un impact negativ asupra respectării atât a demnității victimelor cât și a altor 

drepturi pe care acestea le au în cadrul procesului penal. La investigarea infracțiunilor de trafic de 

ființe umane, mărturiile ar putea fi decisive în stabilirea adevărului și, din aceste considerente, 

decizia prin care partea vătămată și martorul se eliberează de obligația de a depune mărturii revine 

instanței după evaluarea circumstanțelor reale ale cauzei. 
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(ECtHR), where may be seen interpretation and application of the Convention for the Protection 

of Human Rights and Fundamental Freedoms adopted in Rome on 4 November 1950, hereinafter 

"the Convention", and its Protocols. 

According to the Court's case law, the reasonableness of the length of proceedings is 

assessed in the light of the circumstances of the case and taking into consideration the criteria 

laid down in its case law, in particular the complexity of the case, the conduct of the applicants 

and of the involved authorities, and the importance of the case for those concerned. The period of 

time taken into account for assessing the reasonableness of court proceedings starts from the 

moment the applicant has brought the matter before the competent court, including the compulsory 

preceding administrative procedures, and covers as well the trial stages in the higher courts and 

the enforcement of the final decision favorable to the applicant. 

Key-words: fair trial; the duration of the trial; the right to have the case heard within a 

reasonable time; the right to enforcement of the judgment within a reasonable time; European 

Court of Human Rights. 

 

Asigurarea termenelor rezonabile în procesul de administrare a justiției, este necesară și 

inerentă statului de drept. Caracterul rezonabilității termenului unui proces judiciar este consacrat 

și unanim recunoscut în calitate de standard al unui proces echitabil. 

În conformitate cu articolul 6 din Convenţie, care prevede dreptul la un proces echitabil, 

”orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale... în termen rezonabil”. Astfel, textul acestui 

articol prevede expres unul de elementele care poate fi considerat drept garanție a unui proces 

judiciar echitabil. Curtea a reiterat că statele contractante au sarcina de a-și organiza sistemele 

juridice astfel încât instanțele lor să poată garanta tuturor dreptul la o decizie definitivă într-un 

termen rezonabil în determinarea drepturilor și obligațiilor sale civile. 

Dreptul pus în discuție este important pentru participanții la proces, or acesta din urmă este 

adeseori solicitant, duce la epuizarea resurselor de diferit gen (financiare, emoționale, de timp), 

provoacă incomodități cotidiene, eventual chiar descurajează exercitarea și aparărarea drepturilor 

în judecată în perspectiva unui proces judiciar îndelungat. După cum a menționat autorul Marin 

Voicu, Convenția consacră într-un anumit fel o maximă a juriștilor britanici, chiar dacă oarecum 

excesivă când e luată ad literam: ”Justice delayed is justice denied” – justiția tardivă constituie 

refuzul justiției.[1] Cu adevărat, o decizie judecătorească care întârzie să fie emisă, echivalează cu 

lipsa acesteia și implicit a actului de justiție. În aceeași logică, s-a mai afirmat că durata 

”rezonabilă” a procedurii protejează credibilitatea justiției și eficiența sa. [2] 

Pentru o mai bună înțelegere a locului și rolului acestei garanții pentru un proces echitabil 

prin prisma articolului 6 din Convenţie și a jurisprudenței Curții, vom preciza că termenul 

rezonabil al procesului este una din garanțiile prevăzute de textul Convenției, or o serie de alte 

garanții și drepturi specifice au fost instituite sau clarificate prin jurisprudența Curții, nefiind 

expres prevăzute. 

Elementele principale referitoare la dreptul la un proces judiciar în termen rezonabil prin 

prisma articolului 6 din Convenţie sunt dreptul de a avea examinată cauza în cadrul unei perioade 

rezonabile și dreptul de a beneficia de o hotărâre definitivă, adica la executarea ei, în termen rezonabil. 

Autorul Mihai Poalelungi, susține că exigența respectării termenului rezonabil constă în 

faptul ca justiția să nu fie înfăptuită cu întârziere astfel ca aceasta din urmă să-i compromită 

eficacitatea și credibilitatea. [3] În jurisprudența sa, Curtea a considerat necesar să sublinieze că 

articolul 6 alineatul 1 din Convenție impune statelor contractante obligația să-și organizeze 

sistemele juridice în așa fel încât instanțele lor să se poată conforma fiecărei dintre cerințele acestei 

dispoziții, inclusiv respectarea termenului rezonabil al procedurilor. (cauza Duclos v. France, 17 

December 1996, § 55 [4]) Având în vedere principiul subsidiarității mecanismului Convenției 

europene, același autor precizează ca executarea acestei obligații pozitive poate avea diferite 

modalități, lăsate la discreția statului respectiv (de exemplu prin alocarea unui număr mai mare de 

judecători, reglementarea legală a unor termene, alte metode). Dacă statul nu intervine prompt, 
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admite tergiversarea astfel produsă și nu întreprinde acțiunile necesare pentru urgentarea 

procedurilor, el va deveni responsabil de încălcarea articolului 6 alineatul 1 din Convenție. Din 

contra, atunci când statul pârât reacționează la timp, răspunderea internațională a statului ar putea 

să nu fie antrenată. Astfel a fost și în cauza Buchholz v. Germany [5], unde Curtea nu a ignorat 

faptul că întârzierile în procedurile judiciare la nivelul Curții de Apel au avut loc într-o perioadă 

de tranziție marcată de o creștere semnificativă a volumului de litigii care rezultau din deteriorarea 

situației economice generale. După ce a evaluat materialele care i-au fost prezentate și a luat 

cunoștință de eforturile autorităților de a accelera desfășurarea activității în instanțele de jurisdicție 

a muncii (în principal, majorarea numărului de personal judiciar), Curtea a considerat că, chiar și 

atunci când erau văzute cumulativ, întârzierile atribuite instanțelor competente nu au depășit un 

termen rezonabil în sensul articolului 6 alineatul 1. În plus, Curtea de la Strasbourg a atras atenția 

că, deși evoluția celui de-al doilea set de proceduri a fost extrem de lentă și Curtea de Apel pentru 

Litigiile de Muncă, în special, cu mai multe ocazii a amânat audierile pentru perioade destul de 

lungi, iar durata litigiului a fost într-o mare măsură și rezultatul anumitor chestiuni ridicate de 

reclamantul Buchholz din proprie inițiativă, fapt pentru care trebuia să suporte consecințele 

respective. Totuși, atunci când suprsasolicitarea instanțelor devine un lucru obișnuit și permanent, 

în opinia Curții, acest fapt justifică durata excesivă a procedurilor, fiind vorba în speță de un termen 

de peste 5 ani și 2 luni a procedurilor din prima instanță și în fața Curții de Apel. (a se vedea în 

acest sens Unión Alimentaria Sanders S.A. v. Spain, 7 July 1989, § 40 [6]) 

După cum s-a observat în literatura de specialitate și în jurisprudența Curții, aceasta din 

urmă nu a stabilit o limită de timp absolută ca referință pentru aprecierea termenului rezonabil. 

Astfel, nu există termene delimitate expres privind durata rezonabilă a procedurilor, iar 

rezonabilitatea termenului procedurii depinde de circumstanțele individuale ale fiecărui caz. [7] 

Autoarea Doina Micu afirmă că noțiunea de ”termen rezonabil” este una subiectivă. [8] Credem 

că autoarea a avut în vedere anume faptul că nu există termene exacte, absolute și categorice, 

pentru aprecierea duratei rezonabile a procesului și că determinarea va fi efectuată individual în 

fiecare caz. În mod cert, este imposibil a stabili termene exacte drept praguri pentru determinarea 

rezonabilității duratei, însă riscul de ”subiectivitate” este compensat prin identificarea criteriilor 

de apreciere a termenului rezonabil. 

Majoritatea autorilor consultați afirmă existența a patru criterii de apreciere a termenului 

rezonabil. Astfel, Curtea a reiterat că rezonabilitatea duratei procedurilor trebuie evaluată în 

lumina circumstanţelor cauzei, ţinând cont de următoarele criterii: complexitatea cauzei, 

comportamentul reclamantului şi al autorităţilor relevante şi importanţa cauzei pentru reclamant. 

[9] Unele surse nu evidențiază importanţa cauzei pentru reclamant ca un criteriu separat, lucru cu 

care nu putem fi de acord. [10] 

Complexitatea cauzei – acest prim criteriu a fost tratat mai detaliat de autorul Marin Voicu 

în lucrarea la care s-a făcut referință mai sus. Acesta evidențiază trei laturi ale complexității și 

anume privind: faptele care trebuie elucidate, problemele juridice ce solicită rezolvare și specificul 

procedurii. Cu titlu de exemplu, autoarea Bianca Selejan-Guțan evidențiază circumstanțe precum: 

numărul persoanelor implicate în cauză, volumul probațiunii, dificultatea administrării probelor, 

dimensiunea internațională a litigiului, necesitatea de a recurge la expertize etc. [11] Exemplele 

aduse de Karen Reid cu privire la criteriul complexității cauzei sunt grăitoare. [12] Astfel, în cauza 

Katte Klitsche de la Grange v. Italy, ținând cont de obiectul litigiului, și anume, valorificarea unui 

teren. Complexitatea cauzei a fost principalul argument al guvernului pârât pentru a justifica trei 

perioade de întârziere anormală a procesului. Cu toate acestea, ținând seama de toate 

circumstanțele cauzei și de complexitatea faptelor și a aspectelor juridice în cauză, aceste perioade 

(cauza a durat mai mult de opt ani) nu au determinat concluzia că durata procedurilor a fost una 

excesivă, în special din moment ce deciziile se refereau la planificarea urbană și protecția mediului, 

având de fapt și repercusiuni importante asupra jurisprudenței italiene privind distincția dintre un 

drept și un interes legitim. [13] În același timp, chiar dacă un caz prezintă complexitate (de 

exemplu aspecte legate de natura acuzației penale și jurisdicția tribunalelor naționale în cauze de 
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infracțiuni comise de minori în coparticipare cu adulții), o privire în ansamblu asupra cauzei nu 

poate duce decât la concluzia depășirii termenului rezonabil, cum s-a întâmplat în Ferrantelli and 

Santangelo v. Italy [14], unde procedurile au durat puțin peste 16 ani. 

Comportamentul părților (reclamantului), care pot contribui la lungirea procedurilor la 

nivel național prin variate forme și metode exemplificate în lucrarea lui Marin Voicu (cereri 

frecvente de amânare și prorogarea termenelor, schimbări repetate de avocați, neprezentarea 

pretins motivată la ședința instanței, tentativă eșuată sau mimată de reglementare amiabilă, uzarea 

de dreptul la diferite recursuri, cereri și demersuri etc.) În materie civilă, Curtea se consideră 

îndreptățită de a aștepta de la părți o ”promptitudine normală”, dar nu obligată să cerceteze dacă 

comportamentul acestora vădește sau nu un caracter imperfect, abuziv sau dilatoriu: acesta 

constituie un element obiectiv de reținut pentru a descărca statul de responsabilitate. De regulă, în 

procesul civil operează principiul disponibilității, adică principiul conducerii procesului de către 

părți. [15] Curtea apreciază că, prin prisma principiului subsidiarității ce stă la baza mecanismului 

Convenției, statele pot să fundamenteze procedura civilă pe principiul dat, dar aceasta nu scutește 

judecătorul național de obligația de asigurare a celerității. În același timp, chiar dacă Curtea 

pretinde ca reclamantul să nu fi abuzat de drepturile procesuale la nivel național, fapt ce contribuie 

la mărirea duratei procesului, s-a precizat că nu se poate reproșa unui reclamant faptul că el a pus 

în valoare toate căile de atac prevăzute de dreptul intern, mai ales atunci când aceste demersuri se 

referă inter alia tocmai la accelerarea procedurii. (a se vedea Lechner and Hess v. Austria [16]) 

Autoritățile statului sunt responsabile de întârzieri, de exemplu, cauzate prin suspendarea cauzei, 

când urmare a amânărilor, procedura judiciară este prelungită în timp fără necesitate. Dacă sunt 

necesare amânări, acestea ar trebui să fie numite astfel încât să se reducă la minimum întârzierea. 

De asemenea, potrivit articolului 6 alineatul 1, în principiu, suspendarea unei proceduri judiciare 

în așteptarea rezultatului altor proceduri judiciare sau a unei jurisprudențe conexe este admisibilă. 

Este un lucru stabilit că nu se poate plânge de depăşirea termenului rezonabil în care are dreptul 

de a fi judecat cel care, prin acţiuni dilatorii sau prin pasivitatea sa, a contribuit mult la această 

depăşire. Astfel a decis Curtea în cauza Vernillo v. France, unde litigiul a durat circa șapte ani și 

jumătate, Curtea a concluzionat că părțile au arătat puțină promptitudine în depunerea referințelor, 

actelor și pledoariilor. Pârâților Vernillo (reclamanți în fața Instanței de la Strasbourg), le-a luat 

mai mult de patru luni și jumătate și apoi peste șase luni, în fața tribunalului ”grande instance”, 

cinci luni în Curtea de Apel și aproape alte cinci luni la Curtea de Casație. La rândul lor, reclamanții 

în procedura națională au prezentat replica peste patru luni și jumătate în fața tribunalul de ”grande 

instance”, la fel aceștia au depus cel de-al doilea set de apeluri peste trei luni și jumătate după 

primul set, iar în faza recursului le-a luat patru luni și jumătate să depună replică la observațiile 

suplimentare ale părții adverse. Mai mult, au trecut un an și patru luni până reclamanta și-a reluat 

procedurile după moartea soțului său. Astfel, Curtea a menționat că înseși părțile s-au făcut 

vinovate de prelungirea procedurii. [17] 

Cu referire la comportamentul autorităţilor, în cauza Boboc v. Moldova [18], Curtea a notat 

că acţiunile autorităţilor de stat au cauzat o serie de întârzieri suplimentare, în particular prin 

încercarea de a anula o decizie irevocabilă adoptată un an mai înainte, în pofida faptului că ea 

reprezenta res judicata (în speță obiectul litigiului a fost formal examinat în cadrul a patru 

proceduri distincte). Mai mult, după adoptarea hotărârii judecătoreşti irevocabile în favoarea sa, 

reclamantul nu a putut să obţină titlul executoriu care permitea delimitarea în natură a terenului 

său de cel al vecinului, ce refuza să întoarcă lotul în modul stabilit prin decizia autorităţilor locale, 

după cum au dispus instanţele judecătoreşti. Această întârziere este imputabilă statului. 

Suplimentar, iarăşi în pofida principiului res judicata, instanţele de judecată au respins în ultimă 

instanţă apelul depus de oponentul reclamantului abia după şase luni, chiar dacă era clar că această 

cauză a fost soluţionată deja printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă. În mod similar, instanţele 

judecătoreşti au acceptat spre examinare o nouă acţiune depusă de adversarul reclamantului, fapt 

inutil or această chestiune a fost deja decisă în cadrul procedurilor din anul 1999. Astfel, Curtea a 

considerat că întârzierile în proceduri au rezultat, în parte, din acceptarea inutilă a instanţelor 
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judecătoreşti naţionale de a examina repetat pretenţii, în esenţă, similare dintre aceleaşi părţi în 

proces (a se vedea §§ 31‑35 din hotărârea Boboc). 

Importanţa (miza) cauzei pentru reclamant este ultimul criteriu în dependență de care 

Curtea Europeană apreciază rezonabilitatea procedurii. Examinând cauza Obermeier v. Austria 

[19], Curtea a subliniat că un angajat care consideră că a fost suspendat în mod eronat de către 

angajatorul său are un interes personal important de a obține o hotărâre judecătorească cu privire 

la legalitatea acestei măsuri. Procesele în cauză aveau în mod evident o anumită complexitate, 

implicând în același timp interacțiunea dintre procedura administrativă și cea judiciară de 

concediere a persoanelor cu handicap, un număr mare de proceduri diferite. Totuși, aceste aspecte 

nu au deturnat concluzia Curții privind încălcarea articolului 6 § 1 având în vedere că era vorba de 

un proces care dura o perioadă de nouă ani. Ulterior, în spețele Caleffi v. Italy [20], Frydlender v. 

France și Cravcenco v. Moldova, Curtea a apreciat că procedurile în litigiile de muncă privind 

recunoașterea calificării profesionale și corectitudinea remunerării, rezultatele negative ale 

evaluării și refuzul de a prelungi contractul de muncă, angajarea şi executarea imediată a 

hotărârilor judecătoreşti de reintegrare în serviciu a angajaţilor s-au referit la chestiuni extrem de 

importante pentru reclamanți. De regulă, însuși legiuitorul statului respectiv confirmă importanţa 

deosebită a unor astfel de proceduri pentru angajaţi prin faptul că prevede expres în legislaţie 

examinarea urgentă şi prioritară a acestor categorii de cauze. De exemplu, articolul 350 din Codul 

muncii al Republicii Moldova [21] prevede operativitatea în examinarea litigiilor individuale de 

muncă şi a conflictelor colective de muncă constituie unul din principiile jurisdicţiei muncii, 

principiu evidențiat și în literatura de specialitate. [22] Un angajat suspendat sau concediat pe 

nedrept din funcţie, în lipsa altor venituri, are un interes major ca să obţină cu promptitudine o 

decizie privind legalitatea acestei măsuri. 

Importanţa cauzei pentru reclamant poate fi determinată și de anumite circumstanțe care 

țin de situaţia personală a justiţiabilului ce impune adesea mai multă exigenţă faţă de natura 

rezonabilă a unei proceduri. [23] În această paradigmă se încadrează cazul unei cereri de 

indemnizare pentru prejudiciul cauzat din partea unei persoane contaminate cu virusul HIV prin 

transfuzie şi a cărei speranţă de viaţă este foarte redusă. În aşa caz, Curtea atribuie statelor o 

obligaţie de procedură accelerată. Astfel, în speța X v. France, efectuând o evaluare a 

circumstanțelor cauzei, Curtea a constatat că, la data emiterii hotărârii judecătorești în primă 

instanță (18 decembrie 1991) termenul rezonabil deja era depășit (procesul durase mai mult de doi 

ani de la inițierea procedurii de către reclamant), iar procedura ulterioară în Curtea de Apel 

Administrativă nu mai putea remedia acest eșec, indiferent de rezultatul asupra fondului acestui 

litigiu. Prin urmare, s-a concluzionat asupra unei încălcări a articolului 6 alin. 1 vizavi de obligația 

statului de asigurare a termenului rezonabil. [24] Ea consideră că, în cazuri similare, autorităţile 

trebuie să aducă proba unui „comportament deosebit de diligent” şi că magistraţii trebuie să 

utilizeze toate posibilităţile care le sunt oferite prin legislația de procedură pentru a soluţiona litigiul 

în termenele cele mai scurte. Aceeași abordare se impune şi când solicitantul este de o vârstă foarte 

înaintată, utilizarea unei proceduri la o zi stabilită fiind justificată în acest caz. O atitudine 

asemănătoare este luată în cazul când o mamă doreşte să obţină dreptul de a-şi vizita copiii aflaţi în 

plasament. (H. v. the United Kingdom [25]) Referitor la importanța a ceea ce era în joc pentru 

reclamantă, în speță, Curtea a considerat că este corect să se pună accentul pe aspectul dat în cadrul 

procedurii în discuție. Importanța procedurilor deriva atât din caracterul lor decisiv pentru relațiile 

viitoare ale reclamantei cu propriul ei copil, cât și deoarece au avut o într-un fel calitatea de 

ireversibilitate, care implicau așa cum au descris instanțele naționale „ghilotina legală“ prin efectul 

adopției. În cazuri de acest gen, autoritățile au datoria de a-și exercita o diligență excepțională 

deoarece, or așa cum a subliniat în mod întemeiat și Comisia Europeană a Drepturilor Omului, 

întotdeauna există riscul ca orice întârziere procedurală să aibă ca rezultat determinarea de facto a 

soluției litigiului până ca instanța de judecată să-și țină audierea, precum s-a și întâmplat în speță. 

Cu titlu de concluzie generală, în ceea ce privește criteriile de apreciere a rezonabilității duratei 

procedurilor, nici unul dintre ele nu prevaleaza și nu are vreun caracter absolut, ele toate trebuie luate 
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în considerație în ansamblu și în dependență de particularitățile specifice ale fiecărei cauze. 

Articolul 6 § 1 din Convenție asigură oricărei persoane dreptul de a înainta orice pretenţie 

cu privire la drepturile şi obligaţiile sale cu caracter civil în faţa unei instanţe judecătoreşti sau 

tribunal; în acest fel el cuprinde „dreptul la o instanţă”, din care dreptul de acces, adică dreptul de 

a institui proceduri în faţa instanţelor judecătoreşti în litigii civile, constituie un aspect. Acest drept 

ar fi iluzoriu dacă sistemul de drept al unui Stat Contractant ar permite ca o hotărâre judecătorească 

irevocabilă şi obligatorie să rămână neexecutată în detrimentul unei părţi. Ar fi de neconceput ca 

articolul 6 § 1 să descrie în detaliu garanţiile procedurale oferite părţilor aflate în litigiu – proceduri 

care sunt echitabile, publice şi prompte – fără a proteja în același timp și executarea hotărârilor 

judecătoreşti. Deci articolul 6 nu se interpretează ca referindu-se în exclusivitate la accesul la o 

instanţă şi îndeplinirea procedurilor ar putea duce la situaţii incompatibile cu principiul 

preeminenţei dreptului, pe care Statele Contractante şi-au asumat angajamentul să-l respecte atunci 

când au ratificat Convenţia. Executarea unei hotărâri pronunţate de orice instanţă trebuie, prin 

urmare, privită ca o parte integrantă a „procesului”, în sensul articolului 6 (a se vedea Prodan v. 

Moldova, § 52). [26] 

Dies ad quo – adică momentul din care începe a fi luată în considerație durata procedurilor 

în termeni de rezonabilitate, este momentul sesizarii instanței naționale competente să examineze 

acțiunea civilă sau contestația respectivă. Dacă o cerere este depusă cu încălcarea competenței 

jurisdicționale în conformitate cu legislația națională, atunci perioada de până la sesizarea celei 

competente, în mod normal nu se va lua în calcul pentru evaluarea termenului rezonabil, or aici 

reclamantul trebuie să manifeste diligența cuvenită. În cazul în care, dreptul intern prevede careva 

proceduri prealabile obligatorii, de exemplu administrative, pentru adresare în judecată, atunci 

aceste proceduri prealabile la fel se iau în considerație în contextul termenului rezonabil. Un caz 

specific vizează situația când procedurile au declanșat până la intrarea în vigoare a Convenției 

pentru statul respectiv. (a se vedea de exemplu Proszak v. Poland [27], precum și Cravcenco, citată 

supra, § 46) În aprecierea rezonabilităţii perioadei care s-a scurs de la data intrării în vigoare a 

Convenției (de atunci încep obligațiile internaționale ale statului conform acestui mecanism de 

protecție europeană a drepturilor omului), Curtea a statuat că trebuie de luat totuși în consideraţie 

și stadiul procedurilor la acea dată. 

Textul articolului 6 nu garantează dreptul la apel și/sau recurs, însa atunci când legislația 

națională oferă acest drept persoanei, garanțiile de echitate prevăzute de acest articol se aplică 

corespunzător. Prin urmare, procedurile pe care le parcurge litigiul în ordine de apel și recurs, la 

fel se iau în considerație. 

Dacă e să ne referim la dreptul la executarea în termen rezonabil a hotărârii judiciare, atunci 

termenul ce trebuie luat în considerație începe din momentul în care a apărut obligația statului sau 

a agentului public împuternicit în acest sens (de exemplu, executorul judecătoresc privat), adică 

de la intentarea procedurii de executare sau depunerea documentului executoriu la organul 

competent, în dependență de sistemul de drept al țării. 

În ceea ce privește procedurile constituționale, autoarea Bianca Selejan-Guțan menționează 

în lucrarea menționată mai sus, referindu-se la cauza Deumeland v Germany (§ 77) [28], că instanța 

europeană a arătat că, deși Curtea Constituțională nu era chemată să statueze pe fond, decizia sa 

putea avea consecințe imediate asupra litigiului principal din fața instanței ordinare. Pe cale de 

consecință, cerința unei durate rezonabile a procesului se extinde și în privința procedurii derulate 

în fața tribunalului constituțional. 

Dies ad quem – punctul final al termenului ce solicită apreciere prin prisma respectării 

duratei rezonabile îl constituie emiterea hotărârii definitive, dacă este vorba despre termenul 

rezonabil al examinării cauzei, și respectiv, data la care hotărârea (titlul) a fost executat de facto, 

în cazul în care ne referim la caracterul rezonabil al duratei procedurii de executare. Adeseori, 

Curtea este în fața situației când procedurile la nivel național încă nu sunt epuizate – fie cauza este 

încă pendinte în instanța națională, fie procedura de executare nu este închisă. Acest gen de violări 

sunt considerate violări continui, iar în cazul în care nu există un remediu național pentru astfel de 
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violări, reclamantul este în drept să se adreseze direct Curții potrivit articolului 34 din Convenție. 
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STANDARDE JURISPRUDENȚIALE ALE CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR 

OMULUI ÎN MATERIA NOILOR TEHNOLOGII 
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Abstract. Signed in 1950 and remaining since then a living body, which keeps on observing 

the respect for human rights and fundamental freedoms, the European Convention on Human Rights 

still generates extensive case-law on the most diverse aspects of everyday life. The European Court 

of Human Rights develops the principles enshrined in the middle of the last century, by adjusting 

them to contemporary reality and to the current needs of the ever-evolving society. 

In relation to the overall impact on the concept of privacy and private life, disclosures 

about the interception of communications have had, however, relatively little public attention or 

legal analysis. This is conditioned by the fact that the state has increasingly used new technologies 

for investigating, prosecuting, and, probably most importantly, trying to anticipate and prevent 

crime and social unrest. Thus, through their tacit consent, the people can only hope that the state 

carries out such activities by not admitting abuse towards and violations of human rights. 

 

În momentul semnării Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale, „părinții” acesteia nu puteau să înțeleagă sau să prevadă – nici măcar cu un grad 

aproximativ de certitudine – modul în care avea să evolueze noțiunea de „noi tehnologii” și, de 

fapt, rapiditatea cu care aceasta urma să se extindă în viața cotidiana a persoanelor din lumea 

contemporană. Noile tehnologii au invadat toate domeniile de activitate a unei societăți moderne 

care se poate bucura de toate facilitățile oferite de acestea, neconștientizând că ele, cu regret, 

pregăteau și anumite ingerințe în viața personală și profesională. În funcție de priorități și 

mecanisme viabile de protecție a drepturilor omului, un stat putea și poate să utilizeze noile 

tehnologii ori de câte ori aceasta constituie o necesitate stringentă, iar această idee poate fi 

desprinsă din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea” sau 

„Curtea Europeană”).  

Deși pentru Republica Moldova Convenția Europeană a Drepturilor Omului (în continuare 

„Convenția” sau „CEDO”) a intrat în vigoare la 12 septembrie 1997, noile tehnologii fuseseră pe 

agenda judecătorilor Curții în funcție de sensul generat de către această sintagmă pe parcursul unei 

anumite perioade de timp în contextul evoluției noilor tehnologii. În 1950 existau deja telefoane 

fixe care au servit societății civile în calitate de mijloace de facilitare enormă a comunicării, 

continuând să fie considerată una din cele mai reușite invenții ale omenirii, chiar dacă în societatea 

modernă noțiunea de telefon suferă modificări radicale.  

Atunci când clasa politică a conștientizat că procesul de globalizare nu putea fi oprit, iar 

comunicarea oarecum restricționată în cadrul mediului de afaceri transfrontalier nu mai făcea față 

necesităților companiilor transnaționale, revoluționarea tehnologiilor informaționale în era digitală 

nu mai era decât o chestiune de timp. Una din cele mai mari realizări ale omenirii a fost crearea 

mașinilor performante de calcul și elaborarea ulterioară a rețelei globale de conexiune între 

acestea, mai degrabă cunoscută sub termenul generic de „internet”, care prin intermediul unei 

adrese electronice puteau să servească, printre altele, la expedierea unui mesaj electronic de la un 

computer și la recepționarea imediată a acestuia pe un altul, cu condiția ca ambele să fie conectate 

la internet. Cu toate acestea, odată cu facilitățile oferite de către noile tehnologii informaționale, 

acestea au devenit de asemenea o îngrijorare, dar și o temă vastă de dezbateri continue, cu privire 

la asigurarea anumitor drepturi și libertăți fundamentale și pentru judecători Curții, care veghează 

asupra respectării Convenției în orice cerere depusă în acest sens.  

Înainte de prezentarea generalizată a jurisprudenței Curții Europene cu privire la noile 

tehnologii, sunt necesare unele clarificări, în special în ceea ce privește natura încălcărilor 
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drepturilor protejate, acestea referindu-se cu precădere la Articolul 8, iar în unele cazuri și 10, din 

Convenția Europeană a Drepturilor Omului. 

Sistemul european al drepturilor omului consacră dreptul ce constituie obiectul prezentului 

demers științific. În conformitate cu prevederile Articolului 8 din Convenția pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale „Orice persoană are dreptul la respectarea vieții 

sale private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale. Nu este admis amestecul unei 

autorități publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acesta este prevăzut de lege 

și constituie, într-o societate democratică, o măsură necesară pentru securitatea națională, siguranța 

publică, bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protecția 

sănătății, a moralei, a drepturilor și a libertăților altora.” [1] 

Articolul 8 din Convenție, întitulat „Dreptul la respectarea vieții private și de familie”, este 

împărțit în două paragrafe. Primul paragraf vine cu o explicație cu referire la sintagma respectivă, 

enumerând, de fapt, patru criterii de bază al acestui drept: dreptul la respectarea i) vieții private, 

ii) a vieții de familie, iii) a domiciliului și iv) a corespondenței. Al doilea paragraf conține trei 

cerințe privind ingerințele acceptabile în viața privată: acestea trebuie să aibă un temei juridic 

(cerința să fie prevăzută de lege), trebuie să urmărească unul sau mai multe scopuri legitime 

(cerința de legitimitate, necesară pentru securitatea națională, siguranța publică, bunăstarea 

economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protecția sănătății, a moralei, a 

drepturilor și a libertăților altora), care trebuie să fie în același timp și proporționale (cerința 

necesității măsurii într-o societate democratică).   

În una din primele hotărâri cu privire la implementarea de către state a noilor (la cel 

moment) tehnologii viza interceptarea convorbirilor telefonice de către serviciul de securitate al 

Republicii Federale Germania în scopuri aparent neelucidate de către Curte în cauza Klass și alții 

v. Germania (nr. 5029/71, 6 septembrie 1978, Seria A nr. 28). [2] Reclamanții, cetățeni germani, 

s-au plâns că legea cu privire la limitarea secretului corespondenței, poștei și telecomunicațiilor 

erau contrare Convenției. De fapt, ei nu contestau faptul că statul avea dreptul de a recurge la 

măsuri de supraveghere prevăzute de legislație, ci doar că legea permitea statului să întreprindă 

acele măsuri speciale fără a fi în general obligat să notifice persoanele monitorizate, cel puțin ex 

post, precum și prin faptul că legea excludea orice cale de atac împotriva ordonanței și executării 

unor astfel de măsuri în fața instanțelor. Deși reclamanții se plânseseră mai întâi în fața Curții 

Constituționale Federale, aceasta a stabilit că autoritățile nu erau obligate să informeze persoana 

supusă acelei măsuri de supraveghere nici chiar atunci când o astfel de notificare putea fi oferită 

fără a pune în pericol scopul ingerinței.  

În opinia guvernului federal, reclamanților nu le-a fost încălcat vreun drept, nici chiar 

potențial, ci mai degrabă ei insistau asupra unei revizuiri generale și abstracte a legislației naționale 

în lumina Convenției. 

Curtea a statuat în 1978 că, deși convorbirile telefonice nu erau menționate în mod expres 

la Articolul 8 § 1 din Convenție, ea considera că noțiunile de „viață privată” și „corespondență” în 

sensul acelei dispoziții includeau și acele conversații telefonice. Problema cardinală în baza 

Articolului 8 consta în faptul dacă ingerința astfel stabilită era justificată de termenii paragrafului 

2, deoarece acesta, prevăzând o excepție de la un drept garantat de Convenție, trebuia interpretat 

în mod strict. Supravegherea secretă a cetățenilor putea fi tolerată de către Convenție doar în 

măsura în care, prevăzută și de lege, era strict necesară pentru apărarea instituțiilor democratice.  

Curtea a subliniat că în virtutea unei anumite discreții din partea legiuitorului național nu 

era de competența sa să stabilească condițiile în care urma să fie pus în aplicare sistemul de 

supraveghere. În pofida acestui fapt, fiind conștientă de pericolul unei astfel de legi de a submina 

sau chiar a distruge democrația, Curtea a remarcat că libertatea statelor contractante nu era 

nelimitată de a supune persoanele aflate sub jurisdicția lor supravegherii secrete sau să adopte orice 

măsuri pe care le-ar considera adecvate în numele luptei împotriva spionajului și a terorismului. 

Astfel, indiferent de natura sistemului de supraveghere, garanțiile împotriva abuzurilor trebuiau să 

fie adecvate și eficiente. [2] 
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Trebuie remarcat faptul că încă în acea perioadă Curtea stabilea standarde clare și 

previzibile pentru legislația Statelor membre la Convenție, ce dispuneau de o marjă largă de 

apreciere, cu privire la noile tehnologii informaționale care facilitau în mod evident ingerința 

autorităților în drepturile garantate de către CEDO. Acele garanții scoase în evidență de către Curte 

în cauza Klass și alții au constituit o bază și pentru cetățenii altor state care se considerau potențiale 

victime ale încălcărilor drepturilor și/sau libertăților prevăzute de Convenție.  

Aceleași standarde au fost identificate de către Curte și în cauza Malone v. Regatul Unit 

(nr. 8691/79, 2 august 1984, Seria A nr. 82), în care reclamantul, acuzat de comiterea unei serii de 

infracțiuni legate de înstrăinarea bunurilor furate, s-a plâns în fața Curții de interceptarea 

comunicațiilor sale poștale și telefonice de către poștă, la indicația poliției, și de utilizarea unui 

dispozitiv de înregistrare a numerelor formate pe un anumit aparat de telefon, inclusiv timpul și 

durata fiecărui apel telefonic.[3]  

În cadrul procedurii în fața Curții, legislația engleză de reglementare a interceptării 

comunicațiilor în interesul poliției era oarecum vagă și pasibilă de interpretări diferite. Deoarece 

Curtea nu putea să se aventureze în speculații, în caz contrar riscând să se substituie instanțelor 

naționale, ea era totuși obligată să stabilească dacă, în sensul paragrafului 2 din Articolul 8 din 

Convenție, legea relevantă prevedea cu o claritate rezonabilă elementele esențiale ale 

competențelor autorităților în acest domeniu. În baza materialelor la dispoziția sa, Curtea a 

concluzionat că legislația engleză nu menționa decât foarte vag domeniul de aplicare și modul de 

exercitare a puterii discreționare pertinente conferite autorităților publice. Astfel, ea a ajuns la 

concluzia că legislația nu oferea un nivel minimal de protecție juridică la care cetățenii ar fi putut 

spera într-o societate democratică, iar interceptarea în modul efectuat în cazul reclamantului nu 

era prevăzută de lege.  

În această ordine de idei, Curtea a constatat că a avut loc o violare a Articolului 8 din 

Convenție, atât în ceea ce privește interceptarea comunicărilor, cât și „contorizarea” apelurilor sale 

telefonice de către poștă la cererea poliției, deoarece acestea nu fuseseră desfășurate în 

conformitate cu legea. 

Hotărârile în cauzele Klass și alții v. Germania [2] și Malone v. Regatul Unit [3] sunt exemple 

clasice cu referire la supravegherea comunicațiilor de către serviciile secrete germane sau poliția 

britanică. Ambele se concentrează pe Articolul 8 din CEDO și conțin clarificări ale noțiunilor de 

„viață privată”, axându-se pe cerințele de legalitate și proporționalitate. Aceste hotărâri conțin 

primele linii directoare cu privire la supravegherea în Europa, care au fost ulterior cristalizate în 

hotărârea în cauza Huvig v. Franța (nr. 11105/84, 24 aprilie 1990, Seria A nr. 176-B).[4]  

În respectiva hotărâre, pronunțată într-un moment în care majoritatea statelor europene își 

recunoscuseră abilitatea de a intercepta telecomunicațiile, Curtea a detaliat garanțiile necesare în 

contextul interceptărilor telefonice, în conformitate cu Articolul 8 din Convenție. În special, Curtea 

s-a referit în detaliu la necesitatea prezenței în legislație a unui temei juridic care ar abilita 

autoritatea să purceadă la o ingerință în viața privată. Curtea a notat că expresia „în conformitate 

cu legea”, în sensul Articolului 8 § 2 din Convenție, impune ca ingerința să aibă o bază legală în 

dreptul intern, în timp ce legea respectivă să fie accesibilă și previzibilă pentru persoana care poate 

fi supusă unei ingerințe în viața sa privată, precum și să poată să conștientizeze consecințele 

acesteia. În mod firesc, măsura trebuie să fie compatibilă cu statul de drept. 

În esență, ceea ce legea ar trebui să indice cu o claritate rezonabilă este domeniul de aplicare 

și modalitatea de exercitare a marjei de apreciere pertinente conferite autorităților publice. În special, 

Curtea a insistat că o astfel de lege trebuie să conțină cel puțin șase elemente de bază obligatorii:  

a) categoriile de persoane susceptibile de a fi monitorizate;  

b) natura infracțiunilor supuse supravegherii;  

c) limitele duratei unei astfel de monitorizări;  

d) procedura care trebuie urmată pentru stocarea datelor;  

e) măsurile de precauție care trebuie luate la comunicarea datelor și  

f) circumstanțele în care datele sunt ulterior șterse sau distruse. [5]  
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Standardele stabilite în cauza Huvig v. Franța au stat la baza concluziilor Curții, printre multe 

altele, și în cauza Iordachi și alții v. Moldova, în care reclamanții au pretins, în special, în baza 

Articolului 8 din Convenție că dreptul lor la libertatea corespondenței nu fusese respectat, deoarece 

legislația națională de reglementare a interceptării convorbirilor telefonice nu conținea garanții 

suficiente împotriva abuzului din partea autorităților naționale, în prezența unui risc iminent de 

interceptare a convorbirilor lor telefonice din cauza legislației naționale în vigoare imperfecte. [6]  

Curtea a constatat că legislația în vigoare până în anul 2003 nu era nici clară, nici detaliată, 

și nu întrunea garanțiile minime conținute în jurisprudența Curții. Într-adevăr, nu exista vreun 

control judiciar asupra autorizării și aplicării unei măsuri de interceptare, legislația fiind la fel 

foarte imprecisă în ceea ce privește persoanele care puteau cădea sub incidența prevederilor ei. 

Curtea a detaliat unele aspecte prevăzute în mod insuficient de către legislația Republicii Moldova 

în domeniul autorizării și al desfășurării interceptării convorbirilor telefonice, referindu-se la 

elementele de bază ale unei legi în acest sens, dar și exprimându-și în același timp îngrijorarea cu 

referire la numărul mare de interceptări autorizate de către judecătorii de instrucție.  

În concluzie, Curtea a considerat că legislația Republicii Moldova nu acorda o protecție 

adecvată împotriva abuzului de putere din partea statului în domeniul interceptării convorbirilor 

telefonice. Prin urmare, ingerința în drepturile reclamanților garantate de Articolul 8 nu fusese 

„prevăzută de lege”. Având în vedere această concluzie, nu a mai fost necesar de a examina dacă 

ingerința a corespuns celorlalte cerințe din cel de-al doilea paragraf al articolului 8 din Convenție. 

O altă cauză de rezonanță care nu ar fi putut ajunge pe masa judecătorilor de la Strasbourg 

fără recurgerea autorităților la noile tehnologii informaționale este Roman Zakharov v. Rusia [MC] 

(nr. 47173/06, 4 decembrie 2015). [7]  

Reclamantul a susținut că sistemul de interceptare secretă a comunicațiilor de telefonie 

mobilă din Rusia a încălcat dreptul său la respectarea vieții sale private și a corespondenței sale și 

că nu a avut la dispoziție o cale de atac eficientă pentru a formula o plângere în acest sens. În 

decembrie 2003 reclamantul a introdus o acțiune în justiție împotriva a trei operatori de telefonie 

mobilă, invocând încălcarea dreptului său la respectarea caracterului privat al comunicațiilor sale 

telefonice, susținând că, în conformitate cu un ordin adoptat de Comisia Națională a 

Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, operatorii de telefonie mobilă au instalat un echipament 

care a permis Serviciului Federal de Securitate să intercepteze toate comunicațiile telefonice fără 

autorizație judiciară prealabilă. În opinia acestuia, acel ordin nepublicat vreodată, restrângea în 

mod nejustificat dreptul său la respectarea vieții private și reclamantul a solicitat instanțelor ruse 

să dispună îndepărtarea echipamentului instalat, dar și acordarea accesului la comunicațiile de 

telefonie mobilă exclusiv persoanelor autorizate.  

Instanțele naționale au hotărât că reclamantul nu a demonstrat că i-au fost interceptate 

comunicațiile telefonice, acesta nereușind să le convingă de riscul ca dreptul său la respectarea 

caracterului privat al comunicațiilor sale telefonice să sufere o ingerință ilegală. Instanța a precizat 

că reclamantul a eșuat să demonstreze că pârâții acționaseră contrar legii, deoarece operatorii de 

rețele mobile erau obligați prin lege să instaleze un echipament care permitea organelor de forță 

să pună în practică măsuri operative de investigații, echipament a cărui existență nu aducea în sine 

atingere caracterului privat al comunicațiilor reclamantului. Exact aceeași poziție a avut Guvernul 

în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, care în final a decis să facă o analiză amplă a 

legislației rusești în materia interceptării comunicațiilor, precum și a garanțiilor oferite de către 

aceasta împotriva abuzurilor. Reclamantul și-a reiterat poziția că legislația rusă permitea serviciilor 

de securitate să intercepteze prin mijloace tehnice comunicațiile oricărei persoane fără să fie 

obligate să obțină o autorizație judiciară prealabilă în acest scop. Mai mult ca atât, serviciile de 

securitate nu aveau vreo obligație să prezinte o autorizație de interceptare cuiva, nici măcar 

furnizorului de servicii de comunicații, reclamantul concluzionând astfel că legislația în litigiu 

permitea interceptarea generalizată a comunicațiilor.  

Curtea a analizat câteva aspecte ale acelei legislații, printre care accesibilitatea dreptului 

intern, domeniul de aplicare și durata măsurilor de supraveghere secretă, procedurile pentru 
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păstrarea, consultarea, examinarea, folosirea, transmiterea și distrugerea datelor interceptate, 

autorizarea măsurilor de supraveghere secretă, precum și controlul aplicării măsurii respective, dar 

și notificarea și căile de atac disponibile pentru persoanele care se consideră victime ale acestor 

acțiuni din partea autorităților statului.  

În final, Curtea a constatat că dispozițiile din dreptul rus privind interceptarea 

comunicațiilor nu conțineau garanții corespunzătoare și efective împotriva arbitrarului și a riscului 

de abuz inerent oricărui sistem de supraveghere secretă, risc care este deosebit de mare într-un 

sistem în care serviciile secrete și poliția beneficiază, prin mijloace tehnice, de acces direct la toate 

comunicațiile de telefonie mobilă. În special, circumstanțele în care autoritățile publice erau 

abilitate să recurgă la măsuri de supraveghere secretă nu erau definite suficient de clar. Dispozițiile 

privind ridicarea măsurilor de supraveghere secretă nu ofereau garanții suficiente împotriva 

ingerințelor arbitrare. Dreptul intern autoriza păstrarea automată a unor date evident irelevante și 

nu era suficient de clar cu privire la circumstanțele în care elementele interceptate trebuiau păstrate 

sau distruse după proces. Procedurile de autorizare nu erau apte să garanteze că o măsură de 

supraveghere secretă era dispusă numai atunci când aceasta ar fi fost „necesară într-o societate 

democratică”. Controlul asupra interceptărilor, așa cum era organizat la acel moment, nu 

îndeplineau cerințele privind independența, existența unor competențe și atribuții suficiente pentru 

a exercita un control efectiv și permanent, dreptul de control public și eficacitatea în practică. 

Eficacitatea măsurilor era compromisă de lipsa de notificare, în orice stadiu, cu privire la 

interceptare sau lipsa de acces corespunzător la documente referitoare la interceptări. Bazându-se 

pe toate acele deficiențe, Curtea a considerat că dreptul rus nu îndeplinea cerința privind „calitatea 

legii” și nu putea să limiteze „ingerința” la ceea ce constituia o măsură „necesară într-o societate 

democratică”, fiind astfel încălcat Articolul 8 din Convenție. [7] 

Această hotărâre este ultima din cele examinate de către Marea Cameră a Curții Europene 

a Drepturilor Omului în materia de interceptare masivă a conversațiilor telefonice, iar standardele 

jurisprudențiale prin care au fost identificate deficiențele de sistem sunt în mare parte aplicabile 

tuturor statelor membre la Convenție. În fața Curții rămân să fie pendinte încă multe cereri din 

partea reclamanților originari din majoritatea statelor, denunțând ingerințe și chiar abuzuri din 

partea autorităților, iar Curtea cu siguranță va depune orice efort necesar pentru examinarea 

minuțioasă a plângerilor aduse în fața sa.  

Noile tehnologii avansează cu o viteză greu de imaginat acum o jumătate de secol în urmă. 

Oamenii continuă să comunice din ce în ce mai mult, în același timp însă renunțând la comunicarea 

directă și axându-se pe o comunicare online, id est utilizând internetul. Odată cu schimbarea 

modalităților de comunicare, dar și cu necesitatea sporită din partea autorităților pentru asigurarea 

securității naționale și a ordinii publice în diligența acestora de a contracara terorismul într-o 

societate alertă, statele membre la Convenție recurg la modernizarea inevitabilă a mecanismelor 

sale de interceptare a semnalelor electronice, din moment ce tot mai puțini cetățeni utilizează 

modelele clasice de comunicare. Acest fapt poate fi remarcat din natura cererilor depuse în fața 

Curții, precum și de constatările făcute de către aceasta în jurisprudența sa în materia interceptărilor 

admise prin intermediul noilor tehnologii digitalizate.  

Cauza Copland v. Regatul Unit (nr. 62617/00, 3 aprilie 2007) a fost prima cauză în care 

reclamanta, angajată a unui colegiu de stat, se plângea de monitorizarea modului în care aceasta 

utiliza telefonul, mesageria electronică și internetul. [8]  

Deși guvernul britanic a recunoscut că existase o monitorizare a apelurilor telefonice, a e-

mailurilor și a utilizării Internetului, aceasta nu se referea la interceptarea apelurilor telefonice sau 

la analiza conținutului paginilor vizitate de ea în internet. Prin urmare, monitorizarea nu a fost 

decât o simplă analiză a informațiilor, generate automat, pentru a determina dacă facilitățile 

Colegiului fuseseră folosite în scopuri personale, iar aceasta nu constituia  un eșec de a respecta 

viața privată sau corespondența reclamantei, guvernul accentuând o dată în plus că nu avuse loc 

interceptarea apelurilor telefonice, ca în alte cauze. Astfel, recunoscând eventuala ingerință în 

dreptul la respectarea vieții private și a corespondenței, guvernul totuși a insistat că aceasta fusese 
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justificată prin necesitatea evitării de a se face abuz de facilitățile oferite de fondurile publice, 

utilizate în mod excesiv în scopuri personale. În concepția guvernului britanic, monitorizarea 

respectivă a fost necesară într-o societate democratică și proporțională, deoarece orice intervenție 

nu mersese mai departe decât era necesar pentru a stabili dacă existase o utilizare excesivă a 

facilităților oferite de către angajator. 

Curtea a reamintit că, potrivit jurisprudenței sale, apelurile telefonice efectuate din birouri 

sunt acoperite de noțiunile „viață privată” și „corespondență”, ceea ce se răsfrânge și asupra 

mesajelor electronice expediate de la locul de muncă de la un computer pus la dispoziție de către 

angajator, în egală măsură cu informațiile obținute urmare a monitorizării utilizării internetului în 

scopuri personale. Reclamanta nu fusese avertizată că apelurile sale telefonice, mesajele și paginile 

de internet ar putea fi monitorizate, ea având o speranță legitimă că apelurile efectuate și mesajele 

scrise de aceasta de la telefonul și computerul sale de birou erau confidențiale sau cel puțin private. 

Indiferent de faptul că datele colectate nu fuseseră divulgate unor terți sau utilizate împotriva 

reclamantei în vreun mod, Curtea a constatat că simpla colectare și stocare a informațiilor 

personale referitoare la utilizarea de către reclamantă a telefonului, a mesageriei electronice și a 

internetului fără știrea sa reprezentau o ingerință în dreptul acesteia la respectarea vieții private și 

a corespondenței, concluzionând că, în absența cel puțin a unui regulament intern cu privire la o 

astfel de monitorizare, ingerința nu era „prevăzută de lege”, respectiv existând o încălcare a 

Articolului 8 din Convenție. [8]  

Aceeași abordare a conceptului de „viață privată” a fost menținută de către Curte și în cauza 

Bărbulescu v. România [MC] (nr. 61496/08, 5 septembrie 2017), în care reclamantul s-a plâns de 

faptul că angajatorul său i-a monitorizat și accesat anumite mesaje cu caracter strict personal, 

expediate de către reclamant persoanelor terțe de la un computer al companiei, în timp ce el fusese 

conștient că nu avea voie să o facă, aceasta contravenind regulamentului impus de către angajator. 

[9] Curtea a reiterat că orice mesaj expediat sau recepționat chiar și de pe o platformă online de 

mesagerie instantă sau rețea socială nu poate fi calificat decât „corespondență” în cadrul unei vieți 

sociale, chiar dacă mesajul a fost expediat pe de calculatorul angajatorului. În pofida faptului că 

reclamantul fusese informat de către angajator că nu ar fi avut voie să utilizeze computerul în 

scopuri personale, angajatorul nu putea să-i acceseze mesajele cu caracter privat atâta timp cât 

reclamantul nu fusese atenționat că acest lucru s-ar putea întâmpla în măsura produsă. Este evident 

că reclamantul s-ar fi putut aștepta la anumite restricții ale vieții sale personale în timp ce se afla 

la birou, precum și ținând cont de interdicția formală de a utiliza computerul în scopuri personale, 

însă o asemenea abatere de la regulament din partea reclamantului nu-i putea neglija acestuia 

totalmente orice garanție de respectare a vieții sale private și a confidențialității mesajelor sale 

sociale la locul de muncă.  

Curtea făcut o analiză minuțioasă a acțiunilor statului întreprinse cu scopul de a-i proteja 

dreptul reclamantului la respectarea vieții sale private și a corespondenței, care fuseseră de altfel 

încălcate de către angajatorul acestuia, și în baza informațiilor prezentate de către guvernul român 

a concluzionat că avuse loc o încălcare a Articolului 8 din Convenție. [9]  

O cauză aparent similară cu Klass v. Germania și, inter alia, Iordachi v. Moldova este și 

Szabó și Vissy v. Ungaria (nr. 37138/14, 12 ianuarie 2016), în care reclamanții se plâng de calitatea 

legislației maghiare cu referire la supravegherea secretă antiteroristă, introdusă în 2011. 

Reclamanții s-au plâns, în special, că exista posibilitatea să fie obiectul unor măsuri nejustificate 

și disproporționat de intruzive de supraveghere secretă a oricăror tipuri de comunicații în scopuri 

legate de securitatea națională. Reclamanții susțineau, în special, că acest cadru juridic era 

predispus la abuzuri, în special în lipsa unui control judiciar. [10]  

În special, reclamanții au susținut în cererea lor că în conformitate cu legea privind 

combaterea terorismului, prerogativele unității specializate antitero, în parte ce ține de colectarea 

informației operative, se extindeau la percheziția secretă și supravegherea cu înregistrare a 

domiciliului, deschiderea de scrisori și colete, precum și verificarea și înregistrarea conținutului 

comunicațiilor electronice sau computerizate, toate acestea fiind posibile fără consimțământul 



Conferinţa ştiinţifică „Rolul  științei în reformarea sistemului juridic și politico–administrativ”, 

Ediția a IV, 14 decembrie 2018 

 

111 

 

persoanelor vizate. Verificarea și înregistrarea conținutului comunicațiilor electronice sau 

computerizate putea fi autorizată de către ministrul justiției, pe de o parte, pentru a preveni actele 

teroriste sau în interesul securității naționale a Ungariei sau, pe de altă parte, pentru a elibera 

cetățenii maghiari captivi în străinătate în zonele de război sau în contextul actelor de terorism. 

Legea nu conținea reguli clare cu privire la circumstanțele în care poate fi dispusă această măsură, 

pe un termen de 90  de zile, care putea fi prelungit de către ministru pentru încă 90 de zile, deși 

acesta din urmă nu are dreptul să știe despre rezultatele supravegherii continue atunci când era 

chemat să decidă asupra prelungirii acesteia. Odată cu încetarea supravegherii, legea nu impunea 

autorităților nici o obligație specifică de a distruge orice informație irelevantă obținută. 

Similaritatea prezentei cauze cu cele pre-citate constă în faptul că ea ridică aceleași 

probleme de supraveghere secretă, cu excepția că ea nu se referea doar la interceptarea 

conversațiilor telefonice, ci la orice tip de comunicații, inclusiv electronice și computerizate, ale 

căror monitorizare și interceptare necesită utilizarea unor noi tehnologii informaționale complexe 

de ultimă generație.  

În opinia guvernului maghiar, pentru a autoriza colectarea de informații secrete în contextul 

securității naționale, decizia urma să fie luată prin evaluarea intereselor de securitate ale țării și 

ținând cont de aspectele sale politice interne și externe. În consecință, ministrul justiției – având o 

responsabilitate politică – era o persoană mai calificată decât judecătorii pentru a lua astfel de 

decizii. Guvernul a reiterat, de asemenea, că activitatea de autorizare a ministrului justiției în 

materie de securitate națională a fost întotdeauna controlată de către Comitetul parlamentar pentru 

securitate națională și de Ombudsmanul pentru protecția datelor și nu au existat semne care ar fi 

demonstrat că mecanismul de autorizare ar fi fost formal sau arbitrar.  

Curtea a acceptat că în circumstanțele actuale cu privire la amenințarea din partea 

terorismului guvernele recurg la tehnologii complexe de vârf, inclusiv la o monitorizare masivă a 

comunicațiilor, pentru a anticipa incidente iminente. Cu toate acestea, Curtea nu a fost convinsă 

că legislația respectivă oferea suficiente garanții pentru evitarea abuzurilor. În special, domeniul 

de aplicare al măsurilor putea determina, practic, monitorizarea oricărei persoane în Ungaria, 

datorită noilor tehnologii informaționale care permiteau guvernului să intercepteze volume mari 

de date chiar și despre persoane din afara sferei inițiale a operațiunii. În timp ce dispunerea unor 

astfel de măsuri se lua doar de către guvern, fără să se evalueze necesitatea interceptării 

comunicațiilor și fără punerea în aplicare a unor remedii efective, cel puțin judiciare. 

Mai mult ca atât, Curtea a statuat că problema notificării ulterioare a măsurilor de 

supraveghere era strâns legată de eficacitatea căilor de atac și, prin urmare, de existența unor 

garanții eficiente împotriva abuzului de competențe de monitorizare. O persoană supusă acestei 

măsuri nu ar fi putut contesta legalitatea acestei măsuri intruzive, cu excepția situației în care ar fi 

informată cu privire la măsurile luate fără consimțământul său. Odată cu încetarea măsurii de 

supraveghere autoritățile ar fi trebuit să informeze persoanelor vizate, însă cu toate acestea, în 

legislația maghiară nu se prevedea nicio notificare ulterioară a măsurilor. Toate aceste 

circumstanțe, inclusiv lipsa oricăror căi de atac oficiale în caz de abuz, au fost suficiente pentru 

Curte să concluzioneze că legislația maghiară eșuase să ofere garanții adecvate reclamanților, 

constatând violarea Articolului 8 din Convenție. [10]  

În cauza recentă Centrum för rättvisa v. Suedia (nr. 35252/08, 19 iunie 2018), Curtea a 

purces la examinarea minuțioasă a unei plângeri similare din partea unei organizații 

neguvernamentale suedeze, care apără interesele cetățenilor în fața instanțelor naționale și a Curții, 

invocând că legislația cu privire la supravegherea secretă îi încălca dreptul în baza Articolului 8 

din Convenție și afecta toți utilizatorii serviciilor de telefonie mobilă și de internet, fără ca aceștia 

să fie informați cu privire la măsura instituită de către autorități. [11]  

Guvernul suedez a susținut că organizația reclamantă nu putea să pretindă că era victima 

unei încălcări a Convenției prin simpla existență a unei legislații privind interceptarea semnalelor 

codificate secrete, așa-numitele semnale intelligence. Agregarea mecanismelor de control, a 

elementelor de supraveghere și a remediilor disponibile a oferit garanții suficiente împotriva 
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pretinsului abuz din partea serviciului de colectare a informațiilor codificate restricționate. Astfel, 

guvernul a conchis că posibilitatea ca reclamantul să fi fost supus procesului de colectare a 

informațiilor intelligence era practic inexistentă. 

Curtea a constatat că în cadrul autorizării unor astfel de măsuri, autoritățile suedeze au 

urmărit scopuri legitime în interesul securității naționale prin susținerea politicii suedeze în 

domeniul relațiilor externe, al apărării și al securității. Deși statele beneficiază de o marjă largă de 

apreciere în alegerea regimului de interceptare în interesul securității naționale, discreția acordată 

acestora în administrarea adecvată a unui regim de interceptare, respectând astfel garanțiile impuse 

de către Convenție, era evident mult mai restrânsă, ținând cont de principiile evocate în 

jurisprudența anterioară a Curții în acest sens. Atât în cauza Huvig v. Franța [4], cât și în 

cauza Roman Zakharov v. Rusia [7],  Curtea a identificat garanțiile minime pentru regimurile de 

interceptare în masă pentru a fi suficient de previzibile încât să minimizeze riscul abuzurilor de 

putere. Așa cum guvernul suedez nu a negat existența ingerinței în dreptul organizației reclamante, 

insistând totuși asupra faptului că ea era justificată și oferea toate garanțiile necesare, Curtea a 

analizat ingerința respectivă ajungând la concluzia că nu existase o încălcare a Convenției, 

referindu-se la (i) accesibilitatea legii naționale, (ii) la câmpul de aplicare în procesul de colectare 

a semnalelor codificate, (iii) la durata și (iv) autorizarea măsurilor de supraveghere secretă, (v) la 

condițiile de stocare, accesare, examinare, utilizare și distrugere a datelor interceptate, (vi) la 

condițiile pentru divulgarea datelor interceptate către alte părți, (vii) la verificarea implementării 

măsurilor de supraveghere secretă și (viii) la notificarea privind efectuarea măsurilor de 

supraveghere secretă, inclusiv remediile disponibile. [11]  

Deși hotărârea a fost atacată la Marea Cameră, ar fi complicat să se ajungă la o altă 

concluzie decât la cea din 19 iunie 2018, în cazul în care cererea de retrimitere va fi în cele din 

urmă acceptată de către panelul care o va examina, deoarece aceasta acoperă cele șase criterii 

minime impuse de către Curte însăși.  

În concluzie, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului conturează în mod clar 

dimensiunile limitărilor drepturilor garantate de către Convenție în ceea ce privește respectarea 

dreptului la viața privată și corespondență în baza Articolului 8, analizând acțiunile statului și măsura 

în care orice ingerință ar fi putut fi evitată sau, cel puțin să fi fost cât mai puțin intruzivă. Pe lângă 

exigența că orice ingerință în dreptul garantat de Articolul 8 trebuie mai întâi de toate să fie prevăzută 

de lege, aceasta trebuie să urmărească de asemenea unul sau mai multe scopuri legitime, care trebuie 

să fie în același timp și proporționale și necesare într-o societate democratică, testul pentru o lege 

intruzivă fiind și mai drastic. Statele membre sunt invitate să țină cont de aceste cerințe atunci când 

recurg la măsuri cu implicare noilor tehnologii informaționale, deoarece în final orice interes al 

statului trebuie neapărat contrabalansat de expectativa persoanei de a-și vedea respectate cu buna-

credință drepturile garantate de Convenție și de protocoalele adiționale la aceasta.  
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Abstract.  Being dominant in the criminal process the issue of evidence is a key element of 

the evolution of one depends on the evolution of the whole system of criminal procedure. In the 

context of the latest legislative changes of proof in the criminal process has acquired a new legal 

treatment, the legislator introducing among the means of sample new elements, previously 

unknown. The situation that seems to be logical at least from the perspective of the evolution of 

the criminal phenomenon. This is why we considered necessary a short analysis of the incursions 

of the legislature in the trial evidence criminal procedure law, trying to highlight both the 

opportunities and the gaps that you act them. 

Keywords: proof; evidence; means of samples; processes evidence; burden of proof; 

subject of proof; judicial practice; criminal procedural law. 

 

Conform unor autori, întregul proces penal este dominat de problema probelor [1, p. 98; 2, 

p. 421], opinie sub care subscriem și considerăm binevenită orice dezbatere la acest subiect, mai 

ales când instituția respectivă este ținta unor modificări legislative. Deși relativ stabil, în ultima 

vreme probatoriul procesual penal a suferit o serie de modificări, după noi destul de esențiale care 

ridică mai multe probleme nu doar de ordin tehnic. 

Pentru început, ținem să menționăm că așa după cum este menționat pe bună dreptate în 

literatura de specialitate aspectele care se implică în probatoriul realizat în procesul penal constau 

din obiectul probatoriului, sarcina probei și administrarea probelor, aspecte care urmează să 

răspundă la întrebările: 1) Ce trebuie de dovedit într-un proces pentru a se pute soluționa cauza; 2) 

Cine trebuie să aducă dovezile; 3) Cum urmează a se proceda pentru ca aspectele faptice cuprinse 

în probă să producă efecte juridice corespunzătoare în urma reținerii lor ca adevărate de către 

organele judiciare [4, p. 341]. În contextul temei analizate fiind interesați de fapt de ultimele două 

întrebări, or anume aceste aspecte necesită a fi clarificate în rezultatul recentelor modificări 

legislative la acest capitol. 

Or dacă în varianta inițială  a actualului cod de procedură penală atât aspectele legate de 

sarcina cât și de administrarea probei erau relativ clare fiind preluate practic fără schimbări din 

Codul de procedură penală în redacția anului 1961, atunci odată cu modificările legislative operate, 

deși a fost păstrat sistemul limitativ [2, p. 449] al mijloacelor de probă, totuși acesta a fost supus 

unor modificări esențiale. Astfel prin Legea nr. 66 din data de 05.04.2012,  în codul de procedură 
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http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-79996
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-177082
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160020
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-183863


Conferinţa ştiinţifică „Rolul  științei în reformarea sistemului juridic și politico–administrativ”, 

Ediția a IV, 14 decembrie 2018 

 

114 

 

penală a fost introdusă secțiunea 5-a Activitatea specială de investigații, s-a produs o primă 

modificare a algoritmului tradițional referitor la probatoriu. Astfel în algoritmul nominalizat a 

apărut nu doar ofițerul de investigații din cadrul subdiviziunilor specializate ca subiect înzestrat 

cu sarcina probei în procesul penal, dar a suferit modificări inclusiv procedura de administrare a 

probelor, prin introducerea în legislația procesual penală a măsurilor speciale de investigații, 

inclusiv completarea art. 93 CPP RM, cu un nou mijloc de probă - actele procedurale în care se 

consemnează rezultatele măsurilor speciale de investigaţii şi anexele la ele, inclusiv stenograma, 

fotografiile, înregistrările şi altele. 

Evoluție care a continuat cu modificările legislative operate prin Legea nr. 49 din data de 

30.03.2017, în rezultatul cărora în legislația procesual penală au fost introduse prevederile 

referitoare la recuperarea bunurilor infracționale, inclusiv obligarea organului de urmărire penală 

conform prevederilor art. 257 alin. (3) CPP RM, de a dispune, prin delegaţie, Agenţiei de 

Recuperare a Bunurilor Infracţionale efectuarea investigaţiilor financiare paralele în vederea 

urmăririi bunurilor infracţionale, acumulării probelor cu privire la acestea şi indisponibilizării lor 

în cazurile prevăzute la art.2292 alin.(2) CPP RM. Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale 

ca rezultat al executării acestei delegații informează, prin procesul-verbal de consemnare a 

rezultatelor investigaţiilor financiare paralele, organul de urmărire penală despre măsurile 

întreprinse. Termenul de executare a delegaţiei dispuse Agenţiei de Recuperare a Bunurilor 

Infracţionale nu poate depăşi termenul rezonabil al urmăririi penale, înștiințând-se, la fiecare 60 

de zile, organul de urmărire penală despre rezultatele investigaţiilor financiare paralele desfăşurate 

în vederea recuperării bunurilor infracţionale. Concomitent a fost modificat și art. 93 CPP RM prin 

introducerea unui nou mijloc de probă - procesul-verbal de consemnare a rezultatelor 

investigaţiilor financiare paralele. 

Ultimele modificări în acest sens fiind operate de legea nr. 179 din data de 26.07.2018, prin 

care  fost recunoscute în calitate de mijloace de probă procesele-verbale de consemnare a opiniei 

organului de control de stat al activităţii de întreprinzător, emisă conform prevederilor art.2761  

CPP RM, dacă nu a fost expusă într-un proces-verbal de control, dar și procesul-verbal de control, 

întocmit în cadrul controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător, un alt act de 

control/administrativ cu caracter decizional, întocmit de un organ de control în rezultatul unui 

control efectuat conform legislaţiei speciale în vigoare. Iar la alin. (3) art. 93 CPP RM în calitate 

de subiecți abilitat cu dobândirea probelor au fost adăugate și organele de control de stat. 

Modificări care au perpetuat prin legea nr. 49 din data de 01.10.2018, când în categoria subiecților 

pe seama cărora s-a pus sarcina probei  au fost introduse și organele de constatare. Lege prin care 

au fost operate modificări și la art. 273 alin. (2) CPP RM, menționând actele de constatare 

întocmite de organele respective ca mijloace de probă. 

Analiza modificărilor de lege menționate scoate pe de o parte în evidență grija legiuitorului 

de a asigura organele judiciare cu instrumentăriu necesar investigării cu succes a cauzelor penale, 

iar pe de altă parte caracterul episodic și nesistemic al acestor abordări. Abordări care de rând cu 

soluțiile propuse ridică o serie de probleme nu mai puțin importante, de rezolvarea cărora depinde 

în mare partea reușita intervențiilor legislative în cauză. 

Astfel urmărind șirul logic al modificărilor legislative la care ne-am referit mai sus, putem 

observa că aecsta a privit doar midificarea listei mijloacelor de probă și a subiecților pe sema cărora 

s-a pus sarcina probei.  

În același timp în conformitate cu prevederile art. 99 CPP RM, probatoriul în procesul 

penal constă în invocarea de probe şi propunerea de probe, admiterea şi administrarea lor în scopul 

constatării circumstanţelor care au importanţă pentru cauză. Dat fiind faptul că probatoriu 

reprezintă elementul fundamental care duce la aflarea adevărului în cauza penală și respectiv la 

soluționarea procesului, legislația procesual-penală reglementează în detaliu atât conținutul cât și 

mecanismul acestuia. Mai mult Codul de procedură penală conține mai multe norme cu caracter 

imperativ, nerespectarea cărora ar face imposibilă utilizarea probelor în cauză, obligând organul 

judiciar să le excludă din dosar, cum ar fi, de exemplu prevederile art. 94 CPP despre care vom 
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vorbi în cele ce urmează. 

Totodată, felul în care urmează a se proceda pentru ca probele să producă efecte în cauza 

penală, cât și subiecții implicați în această activitate sunt descrise la art. 100 CPP RM, normă ce 

stipulează că administrarea probelor constă în folosirea mijloacelor de probă în procesul penal, 

care presupune strângerea și verificarea probelor, în favoarea şi în defavoarea învinuitului, 

inculpatului, de către organul de urmărire penală, din oficiu sau la cererea altor participanți la 

proces, precum şi de către instanţă, la cererea părţilor. 

Acestea sunt doar câteva dintre prevederile procesual penale, care se referă la probatoriul 

procesual penal, neafectate de către modificările legislative menționate, pe lângă multe alte norme 

care vizează acest subiect, rezultat intervențiilor menționate fiind după noi destul de neclar. Pentru 

a argumenta afirmația de mai sus, credem necesar a porni de la termenul de probă, care reprezintă 

elementul central în probatoriul proesual penal. Probele reprezintă acel element indispensabil al 

fiecărui proces de cunoaştere, procesul penal aici nefiind o excepţie, fără de care aflarea adevărului 

ar fi compromisă. 

După cum menționează N. Volonciu în lucrarea Tratat de procedură penală – procesul 

penal constituie un proces de cunoaștere, în care organul judiciar trebuie să ajungă la aflarea 

adevărului. În activitatea de stabilire a adevărului elementele care duc la realizarea cunoașterii sînt 

dovezile [4, p. 333]. Noțiunea fiind sinonimul probei, or din Dicționarul explicativ al limbii 

române rezultă că dovadă este faptul sau lucru care arată, demonstrează ceva; probă convingătoare. 

Totodată prin probă înțelegîndu-se confirmarea unui adevăr, dovedire; dovadă, mărturie în 

sprijinul cuiva sau a ceva [5].  

Conform prevederilor art. 93 CPP RM, probele sînt elemente de fapt dobîndite în modul 

stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenţei sau inexistenţei infracţiunii, la 

identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăţiei, precum şi la stabilirea altor împrejurări 

importante pentru justa soluţionare a cauzei. Practic, aceeași definiție este atribuită noțiunii de 

probă și în art. 6 CPP RM, unde prin probă se au în vedere înțelege elemente de fapt, dobîndite în 

modul prevăzut de prezentul cod, ce servesc la constatarea împrejurărilor care au importanţă pentru 

justa soluţionare a cauzei penale. 

Funcționalitatea pe care o au probele în procesul penal poartă un caracter dublu. Pe  de o 

parte acesta reprezintă un instrument de cunoaștere, prin intermediul căruia organul judiciar află 

adevărul, or probele servesc la constatarea existenţei sau inexistenţei infracţiunii, la identificarea 

făptuitorului, la constatarea vinovăţiei, precum şi la stabilirea altor împrejurări importante pentru 

justa soluționare a cauzei. 

Probele sunt entități extraprocesuale (există în afara procesului penal) care însă privesc 

obiectul procesului (fapta și făptuitorul la care se referă). Prin administrarea lor în desfășurarea 

procesului penale ele capătă caracter procesual. În caz contrar nu poate fi vorba de probe ci doar 

de aparența acestora, or nu pot fi considerate probe în cadrul unei cauze datele comunicate de 

martor, care declară că nu cunoaște nimic, fie informația ce rezultă din documentele anexate la 

dosar, care însă nu se referă la cauza penală. Pe de altă parte însă probele există indiferent de faptul 

dacă existența lor este ori nu cunoscută de organul judiciar fie dacă au fost ori nu acestea 

administrate prin mijloacele de probă corespunzătoare [4, p. 333]. 

Pornind de la cele expuse supra, o primă întrebare care apare odată cu introducerea actelor 

procedurale în care se consemnează rezultatele măsurelor speciale de investigații printre 

mijloacele de probă, după noi importantă și rămasă la moment nesoluționată de către legiuitor, ține 

de subiectul autorizat să desfășoare activitatea respectivă. Astfel, dincolo de faptul că potrivit Legii 

privind ASI, activitatea specială de investigații reprezintă o procedură, iar din prevederile 1321  

CPP RM, rezultă că aceasta reprezintă totalitatea de acţiuni de urmărire penală în ambele cazuri 

efectuate de către ofiţerii de investigaţii, nu este clar de ce nu a fost utilizată aceeași definiție a 

noțiunii în actele legislative invocate.  Or, concluzia care se impune este definirea total nereușită 

a activității special de investigații în cadrul procesului penal. Mai mult, modul în care legiuitorul 

a definit activitatea specială de investigații în legislația procesual penală practic șterge diferența 
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dintre aceasta și măsurile special de investigații, prima fiind egalată cu suma ultimelor. În același 

timp normele procesual penale care reglementează mai mult sau mai puțin chestiuni legate de 

probe în procesul penal cum ar fi, cele la care ni-am referit dar și  art. art. 28, 55, 56, 57, 100  CPP 

RM, se referă doar la organul de urmărire penală ca subiect cu atribuții în domeniu, iar din 

prevederile art. 93 al 3  CPP RM, rezultă în mod cert că elementele de fapt pot fi folosite în procesul 

penal ca probe dacă ele au fost dobândite de organele de control de stat, organul de urmărire penală, 

de organul de constatare sau de altă parte în process, cu rezervele de rigoare la care ne v-om opri 

în continuare. Raportând cele menționate la prevederile art. 94 alin. 1 pct. 4  CPP RM, în 

conformitate cu care în procesul penal nu pot fi admise ca probe şi, prin urmare, se exclud din 

dosar, nu pot fi prezentate în instanţa de judecată şi nu pot fi puse la baza sentinţei sau a altor 

hotărâri judecătoreşti datele care au fost obţinute de o persoană care nu are dreptul să efectueze 

acţiuni procesuale în cauza penală cu excepția organelor de control și altor părți în proces 

menționate la art. 93 alin. (3) CPP, rezultă că întreaga construcție legislativă orientată spre 

implicarea ofițerilor de investigații în probatoriu procesual penal devine inutilă. 

În același registru este lesne de observat că nu este nici organ de urmărire penală conform 

art. 253 CPP RM, nici organ de constatare conform art. 173 CPP, și nici parte în proces conform 

prevederilor art. 6 pct 29 CPP RM, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, respectiv nu 

este clar, cât de argumenată a fost introducerea în art. 93 CPP RM a mijlocului de probă procesul-

verbal de consemnare a rezultatelor investigaţiilor financiare paralele, fără modificările de rigoare 

a întregului cadru normativ relevant. Mai mult este de neînțeles nici includerea în art. 258 alin (3) 

CPP RM, a mecanismului de interacțiune dintre organul de urmărire penală și Agenția de 

Recuperare a Bunurilor Infracționale. Or norma precesual penală respectivă, nu doar că se referă 

la competența teritorială a organelor de urmărire penală, ci și reglemenează doar interacțiunea 

dintre acestea, fiind incidentă pentru faza de urmărire penală. Prevederea din art. 258 alin. (3) CPP 

RM, că organul de urmărire penală dispune, prin delegaţie, Agenţiei de Recuperare a Bunurilor 

Infracţionale efectuarea investigaţiilor financiare paralele în vederea urmăririi bunurilor 

infracţionale, acumulării probelor cu privire la acestea şi indisponibilizării lor în cazurile prevăzute 

la art.2292 alin.(2) CPP RM, pe de o parte nu are nimic comun cu competența teritorială la care 

după cum am menționat se referă norma vizată, iar pe de altă parte nu doar că obligă organul de 

urmărire penală să colecteze probe, înafara cadrului procesual penal și de către entități care nu sunt 

organe de urmărire penală. 

Situația reiterând dar deja în mod evident înafara cadrului procesual penal prin introducerea 

în calitate de mijloc de probă proceselor-verbale de consemnare a opiniei organului de control de 

stat al activităţii de întreprinzător, emisă conform prevederilor art.2761  CPP RM, dacă nu a fost 

expuse într-un proces-verbal de control, dar și procesul-verbal de control, întocmit în cadrul 

controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător, un alt act de control/administrativ cu caracter 

decizional, întocmit de un organ de control în rezultatul unui control efectuat conform legislaţiei 

speciale în vigoare. Aici după noi, de fapt legiuitorul a decis să acorde valoare procesual penală 

unor activități extraprocesuale, pentru care dealtfel practica deja avea o practică formată. Fără a 

intra în prea multe detalii care cu siguranță ar depăși cadrul prezentului studiu, consider necesar a 

apela în acest sens la practica legiuitorului român care preluând poziția CtEDO ocazia examinării 

cauzei Argintaru c. României [3, p. 350], în care a fost practic egalată faza premergătoare pornirii 

urmăririi penale cu procesul penal (sub aspectul garanțiilor procesuale oferite), a renunțat la 

recunoașterea în calitate de mijloace de probă a actelor de constatare, acestea rămânând simple 

acte de sesizare. 
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Abstract. The current civilization, strongly influenced by the automobile culture, tends to 

generate a new symbiosis model. 

If the present is not prepared to accept the vehicle and the man as terms of the mutually 

beneficial relationship, the future can bring the automobiles - communication elements to the 

people - the wisdom, and the road ways - the perfection so that the content of the ideas of the 

symbiosis extends to phenomena in road traffic. 

The optimism of the expressed opinion is supported by the preoccupations of the scientific 

research to elaborate new technical, social, legal and other solutions capable of positively 

influencing both the traffic conditions and the behavior of the participants in the traffic. 

The development of automotive transport, the rapid growth of the automobile fleet, have 

objectively determined the intensification of the concerns, of the efforts carried out on multiple 

plans in order to ensure the safety of the road traffic. These concerns are all the more necessary 

as the increase in the number of accidents is relatively directly proportional to the monitoring 

index, with the improvement of the performance of the vehicles, first of all the speed of travel, 

which is a priority in the causes of road events. 

 

Civilizaţia actuală, puternic influenţată de cultura automobilistică, tinde să genereze un nou 

model simbiozic. 

Dacă prezentul nu este pregătit să accepte autovehiculul şi omul ca termeni ai relaţiei de 

convieţuire reciproc avantajoasă, viitorul poate aduce automobilelor - elemente de comunicare, 

oamenilor - înţelepciunea, iar căilor rutiere - perfecţiunea, astfel încît conţinutul de idei al 

simbiozei să se extindă şi asupra fenomenelor din traficul rutier. 

Optimismul opiniei exprimate este susţinut de preocupările cercetării ştiinţifice de a 

elabora noi soluţii tehnice, sociale, juridice şi de altă natură, apte să influenţeze pozitiv atît 

condiţiile de circulaţie, cît şi conduita participanţilor la trafic. 

Dezvoltarea transporturilor auto, creşterea rapidă a parcului de automobile, au determinat, 

în mod obiectiv, intensificarea preocupărilor, a eforturilor desfăşurate pe multiple planuri, în 

vederea asigurării siguranţei circulaţiei rutiere. Aceste preocupări sunt cu atît mai necesare cu cît 

creşterea numărului de accidente este relativ direct proporţională cu indicelui de monitorizare, cu 

îmbunătăţirea performanţelor autovehiculelor, în primul rînd a vitezei de deplasare, element ce 

deţine prioritate în cauzele evenimentelor rutiere. 

Gradul deosebit de periculozitate al accidentelor de circulaţie este ilustrat de faptul că, în 

întreaga lume, din totalul deceselor şi al rănirilor cu caracter violent, involuntar, peste 30 % aparţin 

accidentelor din domeniul transporturilor auto, la care se adaugă pagubele materiale considerabile 
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provocate de acest gen de evenimente1.  

În ceea ce priveşte noţiune de accident de circulaţie, acesta poate fi definit drept un 

eveniment produs pe drumurile publice, constînd în coliziunea a două sau mai multor vehicule, ori 

a unui vehicul cu un alt obstacol, lovirea sau călcarea pietonilor ş.a. avînd ca rezultat vătămarea 

medie sau gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii victimei ori decesul a unei sau a mai multor 

persoane, pagube materiale, precum şi stânjenirea circulaţiei2. 

Controlul, supravegherea şi răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a securităţii 

circulaţiei revin organelor de poliţie. În consecinţă, şi cercetarea accidentelor de circulaţie va fi 

efectuată de aceleaşi organe care au sarcina de a colecta probele cu privire la existenţa infracţiunii, 

dacă accidentul întruneşte elementele constitutive ale acesteia, la identificarea făptuitorului şi la 

stabilirea răspunderii acestuia pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea 

cauzei în judecată. 

Cum, însă, activitatea de urmărire penală se desfăşoară sub supravegherea procurorului, 

care, după terminarea cercetării, va primi dosarul, procedând la verificarea lucrărilor urmăririi 

penale, pentru a se pronunţa asupra acestora, este firesc ca el să stăpînească principalele 

particularităţi ale activităţii de soluţionare a accidentelor de circulaţie. Aceeaşi cerinţă se impune 

şi instanţei de judecată, cu atît mai mult cu cît numărul cauzelor penale şi civile născute ca urmare 

a accidentelor de circulaţie este destul de mare. 

Precizăm că avem în vedere, îndeosebi, acele evenimente cu consecinţe grave, cum ar fi, 

de exemplu, decesul sau vătămarea corporală, ca şi producerea de daune materiale mari. 

Revenind la realitatea zilei, trebuie observat că accidentul de circulaţie continuă să se 

manifeste ca fenomen dinamic şi complex, producător de consecinţe grave, ce ating limitele 

suportabilităţii sociale3. 

Acest fenomen social negativ menţine încă activitatea de cercetare ştiinţifică în sfera 

cunoaşterii, prevenirii şi combaterii lui, prin mijloace legale şi educaţionale, bazate pe concepţiile 

oamenilor de ştiinţă în domeniu. 

Trebuie însă observat că modelul de organizare şi desfăşurare a activităţii ştiinţifice pe 

principii sectoriale nu mai răspunde în totalitate cerinţelor sociale actuale. 

Reflexele instantanee ale omului de la volan şi implicit capacitatea lui de a efectua manevre 

rapide pentru evitarea riscului de accident sînt influenţate, printre altele, de factorii rutieri înglobaţi 

în: calitatea drumului şi a semnalizării, starea vremii şi a suprafeţei de rulare, viteza de proiectare 

şi capacitatea de circulaţie a drumului, care, printr-o armonizare ştiinţifică, oferă siguranţa 

circulaţiei rutiere şi protecţia mediului înconjurător4. Ponderea cea mai mare în producerea 

evenimentelor rutiere cu consecinţe grave o are, în continuare, omul aflat fie în postura de 

conducător auto, fie de pieton. 

Cercetarea ştiinţifică pe segmentul siguranţei active şi pasive, prin propunerile de soluţii 

tehnice ale momentului, conduce la riscul de accident din cauze tehnice spre cota minimă. 

Considerăm că aplicarea, în litera şi spiritul lor, a standardelor de proiectare, construcţie şi 

întreţinere a reţelelor rutiere de către organismele abilitate din Republica Moldova, ar crea 

condiţiile traficului rutier cu risc redus de accident. 

Atît în ţara noastră, cît şi în alte state, cercetarea ştiinţifică teoretică şi experimentală a 

accidentelor de trafic rutier se desfăşoară încă pe problemele de interes al organizaţiilor economice 

finanţatoare, pierzîndu-se din vedere rolul cercetării ştiinţifice interdisciplinare cu efect preventiv 

general. 

Deşi există comunicare între centrele de cercetare şi cele de decizie legislativă, corelarea 

                                                           
1Stancu Emilian, Tratat de criminalistică, Ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007, p. 615. 
2 Suciu C., Criminalistica, Ed. ALL, Bucureşti, 2003, pag. 640; Antoniu G., Bulai C., Chivulescu Gh., Dicţionar juridic 

penal, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 20. 
3 Alecu Gh., Criminalistică. Curs universitar, Ed. Ovidius University Press, Constanţa, 2004, p. 787. 
4 Ivănescu Dumitru, Dinu Gheorghe, Transporturi rutiere naţionale şi internaţionale, Ed. Transportul rutier, Bucureşti, 

2000, p. 175. 
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între rezultatele cercetării ştiinţifice şi normele legale este insuficient elaborată, iar aplicarea legii 

în cazul accidentelor de circulaţie întîmpină unele dificultăţi legate de cunoaşterea completă a 

cauzelor şi condiţiilor în care s-a produs accidentul cercetat. 

Accidentul de circulaţie are caracter unic şi irepetabil, de aceea practica de investigare 

tehnico-tactică a locului producerii a elaborat norme pentru cei ce o execută. 

Reducerea numărului de accidente din traficul rutier şi diminuarea consecinţelor acestora 

depinde de factorul uman, asupra căruia cercetarea ştiinţifică are obligaţia socială şi morală de a 

se dezvolta cu preponderenţă. Individualizarea pîrghiilor legale, educaţionale, psihologice de 

modelare a comportamentului în traficul rutier trebuie să constituie o prioritate absolută pentru 

cercetătorii în domeniu şi organele legislative. 

Un rol important, în acest sens, revine ştiinţei criminalistice care, de la începuturile sale, 

şi-a concentrat eforturile în domeniul cunoaşterii, aducînd reale servicii înfăptuirii actului de 

justiţie, prin metodele şi mijloacele tehnico-tactice necesare aflării adevărului obiectiv despre faptă 

şi făptuitor. 

Desigur, nu neglijăm acţiunea concertată a factorilor de decizie în domeniul educaţional de 

formare profesională a conducătorilor de autovehicule şi atitudinile organismelor statului cu 

atribuţii în apărarea dreptului la viaţă şi integritatea persoanei. Considerăm că omul va găsi 

resursele necesare pentru stăpînirea înclinaţiilor spre satisfacerea unor „mofturi” generatoare de 

viteză excesivă, comportament competitiv în trafic şi implicit de accidente cu consecinţe grave. 

Referitor la cauzele accidentelor de circulaţie există o bogată literatură de specialitate, în 

întreaga lume manifestîndu-se o serioasă preocupare în direcţia prevenirii şi combaterii delicvenţei 

rutiere. 

Sistemul de valori consacrat de Constituţia Republicii Moldova se bucură de o poziţie 

privilegiată în privinţa ocrotirii juridice a vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii persoanei. 

Cunoaşterea şi analiza cauzelor accidentelor de circulaţie - ce provoacă, în medie, pe an, 

peste 150.000 de decese, potrivit statisticilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii - a oferit 

specialiştilor în domeniu suficiente argumente pentru a afirma că aceste accidente nu sînt pe deplin 

accidentale1. 

În sistemul infracţiunilor din domeniul transporturilor o răspîndire mai mare o are 

infracţiunea incriminată la art.264 CP, adică „Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de 

exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport”. 

Noţiunea „accidentului de circulaţie” este prevăzută expres în Regulamentul circulaţiei 

rutiere din 27 iulie 1999 conform căruia constituie accident de circulaţie cazul în care sînt implicate 

unul sau mai multe vehicule aflate în circulaţie pe drumul public, în urma căruia au decedat ori au 

fost traumate persoane sau au fost cauzate prejudicii materiale. 

Din noţiune se înţelege că accident de circulaţie este incidentul, întîmplarea, care a avut 

loc pe drumul public în procesul de circulaţie a vehiculului, care poate cauza prejudicii materiale 

neînsemnate, însemnate, traumări de persoane sau, în cel mai grav caz, decese. Deci, pentru a 

considera incidentul ca accident de circulaţie trebuie să fie cel puţin trei condiţii: 

1) vehiculul a fost în mişcare; 

2) în întâmplare este implicat acest vehicul; 

3) consecinţele corespund determinărilor enumerate. 

Astfel, decesul subit al pasagerului, aflat în vehicul, ca urmare a stopului cardiac etc., nu 

poate fi considerat ca accident, întrucât această întâmplare nu este legată de deplasarea vehiculului. 

Persoanele, care au fost implicate în accident şi au decedat în timp de o lună din ziua producerii 

accidentului de asemenea sînt considerate jertfe ale accidentului. 

Ca vehicul se consideră sistemul mecanic, dotat sau nu cu motor cu ajutorul căruia se 

transportă oameni, încărcături ori se execută unele lucrări. Aşadar, bicicleta, mopedul, motocicleta, 

automobilul, maşina autopropulsată, precum şi sistemul mecanic cu tracţiune animală, toate sînt 

                                                           
1 Stancu Emilian, Tratat de criminalistică, Ed. Actami, Bucureşti, 2001, p. 665. 
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vehicule. Prin urmare, incidente în procesul de circulaţie pe drumurile publice pot avea loc între 

vehicule de acelaşi tip sau tipuri diferite ori între vehicule şi pietoni. 

Deşi accidentele de circulaţie prezintă o diversitate bogată, acestea dispun de anumite 

trăsături comune care permit clasificarea lor după criterii diferite. 

Luînd în consideraţie mecanismul de producere şi urmările survenite în urma accidentelor 

de circulaţie acestea din urmă se disting în felul următor: ciocnirea a două mijloace de transport; 

tamponarea pietonilor, obstacolului, mijlocului de transport staţionat, ciclistului sau a unui animal; 

căderea pasagerului din mijlocul de transport; inversiunea automobilului; alte accidente rutiere. 

Cercetarea accidentelor de circulaţie presupune stabilirea unor elemente sau clarificarea 

unor aspecte care să servească la conturarea naturii juridice a evenimentului, la determinarea 

răspunderii penale şi civile ce revine persoanei vinovate de producerea accidentului. 

Împrejurările care necesită a fi stabilite în legătură cu producerea unui eveniment rutier 

sunt, în majoritatea cazurilor, următoarele1: 

a) Cauzele şi împrejurările în care s-a produs accidentul; 

b) Regulile de circulaţie ce au fost încălcate; 

c) Persoanele răspunzătoare; 

d) Consecinţele produse de accident; 

e) Posibilitatea evitării producerii accidentului de către vinovat. 

Autorul român Cîrjan Lazăr, mai menţionează un şir de fapte ce necesită a fi lămurite de 

investigarea criminalistică şi anume2: 

a) Locul producerii accidentului; 

b) Mecanismul producerii accidentului; 

c) Caracteristicile şi starea drumului public; 

d) Condiţiile meteorologice şi starea de vizibilitate; 

e) Intensitatea traficului rutier; 

f) Starea şi comportamentul participanţilor; 

g) Starea tehnică a autovehiculului angajat în accident. 

Referitor la cauze, cercetarea penală trebuie să stabilească factorii (umani, tehnici, rutieri) 

care au determinat sau favorizat evenimentul. De exemplu rularea cu viteză mare pe un drum 

acoperit cu mâzgă sau polei. 

Privitor la împrejurările accidentului, se vor stabili locul şi timpul producerii accidentului, 

viteza şi direcţia de deplasare, starea drumului şi condiţiile meteorologice, starea tehnică a 

vehiculelor şi avariile pe care le-au suferit, leziunile provocate victimelor. 

Analiza delincventei rutiere are drept scop determinarea precisă a cauzelor accidentelor 

rutiere, înţelegerea acestora şi găsirea unor soluţii în vederea preîntîmpinării lor. 

Prezentînd principalii factori implicaţi în creşterea criminalităţii, ne propunem să discutăm 

despre unele particularităţi de prevenire a fenomenului, într-o abordare sistematică vom evidenţia 

problematica circulaţiei rutiere prin prisma interacţiunii individ-lege. 

Accidentele datorate factorului uman deţin o pondere covîrşitoare, reprezentînd circa 90% 

din totalul evenimentelor de trafic, ceea ce a făcut să se afirme că „nu există accidente de 

automobile, ci de automobilişti”3. 

Pe primele locuri în cauzele accidentelor provocate de factorii umani se situează, în ordine, 

excesul de viteză, neatenţia pietonilor, depăşirea neregulamentară şi conducerea sub influenţa 

băuturilor alcoolice. 

Pentru a se omite aceste situaţii conducătorii de automobile trebuie să manifeste o conduită 

preventivă sau prealabilă. În ce constă, conduita preventivă? Ea poate fi rezumată la: 

a) anticiparea situaţiilor ce pot genera accidente; 

                                                           
1 Stancu Emilian, Tratat de criminalistică, Ediţia a IV-a, op. cit., 2007, p. 617. 
2 Cîrjan Lazăr, Tratat de criminalistică, Ed. PINGUIN BOOK, Bucureşti, 2005, p. 664. 
3 Alecu Gheorghe, Criminalistică, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2008, p. 165-167. 
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b) evitarea accidentului pe cale de a se produce sau, cel puţin, evitarea angajării în 

accidentul în curs de comitere; 

c) alegerea celei mai bune variante pentru ieşirea cu minimum de consecinţe dintr-un 

accident ce nu a putut fi evitat în nici un fel. 

Dacă accidentul nu poate fi totuşi nicidecum prevenit - ceea ce nu înseamnă fatalitate, fie şi 

pentru faptul că fatalitatea înseamnă predestinarea la rău - lucrul cel mai important este evitarea 

ciocnirii frontale între autovehiculele ce vin din sens opus, deoarece aceste ciocniri cumulează cel mai 

înalt grad de energie dinamică, respectiv suma energiilor rezultate din viteza ambelor autovehicule. 

Din cele prezentate, putem conchide că conduita preventivă este comportamentul rutier (al 

conducătorului de vehicul şi al pietonului) care asigură atît contracararea accidentului prin 

anticiparea şi evitarea acţiunilor incorecte ale partenerilor de drum, cît şi prin adaptarea modului 

de deplasare la condiţiile atmosferice, de vizibilitate, de drum şi de trafic. 

Structura pe profesie, instruire generală, sex, vîrstă şi mediu a celor care au provocat 

accidente precum şi a victimelor evenimentelor rutiere, relevă prezenţa oamenilor din toate sferele 

mai sus amintite, atît la categoria cauzatorilor de accidente, cît şi la aceea a victimelor1. 

Factorii care circumscriu conduita preventivă constau în cunoştinţe teoretice şi practice, 

vigilenţă, prevedere, judecată şi îndemînare. Înainte de a le analiza pe larg, trebuie să precizăm 

mai întîi condiţionarea reciprocă a factorilor respectivi, ei avînd eficienţă numai în măsura în care 

acţionează simultan2. 

Cunoştinţe teoretice şi practice se referă la cunoaşterea normelor de circulaţie şi a regulilor 

de conducere a autovehiculului. Rezultă, prin urmare, că fără cunoaşterea regulilor de circulaţie 

nu putem concepe conduita preventivă. 

În primul rînd, pentru că nu tot ceea ce se învaţă din regulamentul de circulaţie pentru 

examenul de conducere auto se reţine, dictonul: „uitarea este condiţia memoriei!”, confirmă 

concludent acest lucru. 

Judecata ocupă un loc important în şirul factorilor conduitei preventive. În timpul 

conducerii autovehiculului, judecata şoferului trebuie să fie promptă, rapidă, selectivă şi justă. Lui 

i se cere în orice moment să fie în stare să desluşească suma de alternative ale unei situaţii şi să 

aibă capacitatea de a alege pe cea mai potrivită, în raport cu împrejurarea în care se găseşte. 

Satisfacerea acestui deziderat este direct condiţionată de experienţa acumulată, de puterea de a 

intui anumite moduri în care pot decurge lucrurile, de curajul de a lua decizii. 

Îndemînarea constituie factorul conduitei preventive care se manifestă prin abilitatea de a 

efectua corect gama de manevre ale conducerii autovehiculului, respectiv: virajul, depăşirea, 

mersul înainte, mersul înapoi, parcarea, pornirea şi oprirea. 

În procesul conducerii autovehiculului îndemînarea trebuie să ajungă la mişcări reflexe, 

executate pe cît posibil perfecte. Reflexele se dobîndesc după îndelungate şi frecvente repetări ale 

fiecărei manevre pe parcursul conducerii autovehiculului în cele mai diverse situaţii, pînă cînd 

îndemînarea devine deprindere, mişcările efectuîndu-se aproape automat3. 

Oboseala conducătorului auto aflat la volan se situează, din păcate, pe unul din locurile de 

frunte în ierarhia factorilor generatori de accidente. 

Statistica nu reflectă decît în parte dimensiunile reale ale contribuţiei oboselii la producerea 

accidentelor, deoarece nu de puţine ori nu se mai poate constata cît de obosit a fost cel care a 

provocat accidentul. 

Chiar şi cu aceste limite în ce priveşte depistarea rolului ce îi revine în generarea 

accidentelor, influenţa oboselii este atestată, în medie, la unul din cinci accidente. 

Strîns legată de starea conducătorului auto este influenţa ce o exercită asupra organismului 

                                                           
1 Buzea Valeriu, Beda Victor, Ene Gheorghe, Conduita preventivă în circulaţia rutieră, Ed. Sport-Turism, 

Bucureşti,1979, p.156. 
2 Brezeanu Ortansa, Prevenirea criminalităţii la început de mileniu, Ed. Fundaţia România de Mîine, Bucureşti, 2001, p.24. 
3 Buzea Valeriu, Beda Victor, Ene Gheorghe, op. cit., p. 84. 
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său alcoolul, medicamentele şi alimentaţia. 

O definiţie plastică a trăsăturilor psihice ale conducătorului auto spune că dacă vrei să 

cunoşti cu adevărat un om, atunci să mergi după el cînd se află la volan şi, în decurs de cîteva ore, 

îţi va prezenta „cartea de vizită" a trăsăturilor sale la dimensiunile lor reale. 

Accidente datorate factorilor tehnici, aparţinînd autovehiculului, sînt, de exemplu, cele cauzate 

de defectarea sau proasta funcţionare a sistemelor de frînare, direcţie, rulare şi de semnalizare. 

Printre cauzele evenimentelor rutiere ca urmare a defecţiunilor tehnice trebuie uneori 

adăugată şi influenţa factorului uman, în sensul lipsei de preocupare pentru construirea, 

întreţinerea şi revizia corespunzătoare a autovehiculelor1. 

Scopul efectuării la timp şi în totalitate a lucrărilor de întreţinere tehnică este multiplu, iar 

în cazul motoarelor de automobil se concretizează prin2: 

a) menţinerea performanţelor funcţionale; 

b) realizarea unor parcursuri fără reparaţii însemnate; 

c) încadrarea în consumul normal de carburanţi şi lubrifianţi; 

d) asigurarea în permanenţă a confortului şi siguranţei în transport pentru şofer, pasageri 

sau mărfuri etc.3 

Factorii rutieri specifici caracteristicilor constructive şi de amenajare a căilor de 

comunicaţie (drumuri, şosele, autostrăzi) la fel pot datora accidente de circulaţie. De exemplu, 

starea proastă a suprastructurii asfaltice, fără vizibilitate, podurile înguste, intersecţiile dintre 

arterele circulate intens, existenţa unor obstacole în imediata apropiere a părţii carosabile ş.a. sînt 

surse importante de pericol, pentru deplasarea vehiculelor şi a pietonilor. 

Căile de rulare au o importanţă deosebită sub aspectul calităţii lor, mai ales, în cazul ploilor 

şi al diverselor condiţii meteorologice care produc scurgerea apei la nivelul acestora. 

Aşadar, accidentele de circulaţie sînt consecinţe datorate factorilor umani, tehnici şi rutieri, 

care la rîndul lor au generat încălcări ale regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a 

mijloacelor de transport de către participanţii la trafic şi care, în raport cu gravitatea lor şi de 

relaţiile sociale lezate, sînt incriminate drept infracţiuni. 

O altă împrejurare care necesită a fi lămurită este stabilirea regulilor de circulaţie care au 

fost încălcate, cum ar fi: nerespectarea vitezei legale de circulaţie sau rularea cu o viteză 

necorespunzătoare condiţiilor concrete de trafic, nerespectarea normelor legale referitoare la 

prioritatea de trecere şi de depăşire, nerespectarea semnificaţiei semnalului de culoare roşie a 

semaforului. De asemenea, se stabileşte dacă s-a condus sub influenţa băuturilor alcoolice sau în 

stare de ebrietate şi dacă autovehiculul nu prezintă defecţiuni tehnice, mai ales la sistemul de 

direcţie şi de frînare, defecţiuni care trebuiau şi puteau fi sesizate. 

Printre persoanele răspunzătoare de producerea accidentului, se numără, frecvent 

conducătorii autovehiculelor, pietonii, călătorii din mijloacele de transport în comun care nu 

respectă regulile de urcare şi de coborâre. 

Un aspect particular al acestei probleme îl reprezintă identificarea conducătorului 

autovehiculului care a părăsit locul accidentului. 

Referitor la consecinţele produse de accident se pot menţiona vătămările corporale sau 

decesul victimei, urmări care sunt obligatoriu de stabilit deoarece acestea au o importanţă 

deosebită şi la încadrarea juridică a faptei. 

În privinţa persoanei accidentate este necesar să se stabilească, în funcţie de calitatea pe 

care o avea în traficul rutier (pieton, pasager, conducător de vehicul cu tracţiune animală), modul 

în care s-a comportat înaintea producerii evenimentului şi starea în care se afla. 

De exemplu, victima mergea pe partea carosabilă, a traversat prin locuri nepermise fără să 

se asigure, era în stare de ebrietate. 

                                                           
1 Stancu Emilian, Tratat de Criminalistică, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2002, p. 607. 
2 Constantinescu V., Prevenirea uzurii motoarelor de automobile Vol. I., Ed. Tehnică, Bucureşti, 1990, p. 231. 
3 Tocaiuc Gheorghe, Echipamentul electric al automobilelor, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1994, p. 9. 
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Pe lîngă evenimentele de mai sus, în funcţie de circumstanţele în care s-a produs accidentul, 

uneori este necesar să se clarifice dacă evenimentul putea fi sau nu evitat, aspect cu rezonanţă în 

exercitarea acţiunii penale şi în stabilirea răspunderii făptuitorului. 

De asemenea, există şi împrejurări în care cercetarea unui accident de circulaţie va trebui 

corelată cu cercetarea altor fapte penale ca: răpirea mijlocului de transport, omor intenţionat şi altele. 

În cadrul  acţiunilor de urmărire penală se aplică reguli metodologice de desfăşurare a lor 

în cazul infracţiunii incriminate la art.264 CP. 

Alin.1 art.276 CPP conţine un şir de infracţiuni urmărirea penală a cărora se porneşte numai 

în baza plângerii prealabile a victimei, însă în această lege nu se conţine art.264 CP, deci sesizarea 

în cauzele penale privind încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a 

mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport, se face din oficiu1. 

Cercetarea la faţa locului în cazul accidentelor de circulaţie reprezintă una dintre cele mai 

importante acţiuni de urmărire penală, cu caracter imediat şi necesar, de modul în care este 

efectuată depinzând direct proporţional soluţionarea corectă a cauzei2. 

Din cauza specificului ei, deşi se supune regulilor generale tactice criminalistice şi 

procesual penale, cercetării accidentelor de circulaţie îi sunt proprii şi cîteva particularităţi care se 

regăsesc, într-o formă sau alta, în întreaga metodologie a cercetării evenimentelor rutiere. 

Menţionăm, în acest context, că problematica şi particularităţile cercetării la faţa locului au stat în 

centrul atenţiei multor autori de specialitate. 

Cercetarea la faţa locului a accidentelor de circulaţie este orientată în două direcţii importante: 

a) Stabilirea împrejurărilor de loc, timp şi mod în care s-a produs accidentul, împrejurări 

pe care le-am amintit mai sus; 

b) Descoperirea, fixarea şi ridicarea urmelor formate cu ocazia producerii accidentului. 

Pe baza datelor obţinute prin cercetarea la locul faptei, în care se include şi audierea 

persoanelor implicate în accident şi a martorilor oculari, organul de urmărire penală are 

posibilitatea să formuleze primele versiuni referitoare la natura evenimentului. 

Elaborarea versiunilor reprezintă o componentă tactică importantă a cercetării unor 

evenimente rutiere în care autorul faptei a părăsit locul accidentului. De altfel, acest ultim aspect 

a impus sublinierea că, sub raport tactico-metodologic, cercetarea accidentelor de circulaţie se 

poate împărţi în două mari categorii: 

a) Cercetarea accidentelor de circulaţie în care autorul a rămas la locul faptei, într-o situaţie 

asemănătoare aflându-se şi cel care s-a reîntors la faţa locului, după ce, de exemplu, a dus victima 

la spital; 

b) Cercetarea accidentelor în care autorul a părăsit locul accidentului, ceea ce impune să se 

procedeze la identificarea autovehiculului şi a conducătorului acestuia. 

În cazul accidentelor de trafic rutier, în accepţiunea de loc al săvîrşirii faptei sau de faţa 

locului vom avea în vedere3: 

a) segmentul de cale rutieră în care a avut loc evenimentul, adică: 

 locul impactului autovehicul-pieton; 

 locui impactului autovehicul-autovehicul sau autovehicul - alt obstacol; 

 locul în care a căzut însoţitorul din autovehicul, de pe scară ori din remorcă; 

 porţiunea din carosabil pe care a fost târâtă victima; 

 traseul parcurs de autovehicul pe carosabil din momentul impactului sau al coliziunii 

pînă la oprire. 

b) porţiunile de teren învecinate de drumul public în care au ajuns autovehiculele sau 

părţi din acestea după accident; 

                                                           
1 Decizia Colegiului penal al CSJ a Republicii Moldova pe dosarul penal nr.1ra-13/2004. 
2 Stoica Vl., Cercetarea accidentelor de circulaţie, în rev. PPC, nr. 3/1981, pag. 41-61, din fondul documentar al 

Compartimentului de criminalistică şi de criminologie al Procuraturii Generale a României. 
3 Cîrjan Lazăr, op. cit., p. 665. 
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c) locurile în care s-au descoperit rezultatele accidentului (ateliere, curţi, garaje etc. în care 

a fost abandonat sau ascuns autovehiculul, precum şi locul în care a fost descoperit corpul victimei); 

d) căile folosite pentru fuga de la locul accidentului. 

Primele măsuri la locul accidentului sunt luate de organul de poliţie care se deplasează 

operativ la faţa locului. Sarcinile lucrătorului de poliţie sosit primul la locul evenimentului sunt 

următoarele1: 

1. Acordarea primului ajutor victimelor, identificarea şi trimiterea lor de urgenţă la spital. 

Victimele pot fi transportate la spital cu orice autovehicul deţinut de persoane fizice sau juridice 

ori cu autovehiculul angajat în accident. Victima va fi identificată după actele pe care le are asupra 

sa ori a discuţiilor, dacă este în viaţă. Cadavrul cu identitate necunoscută va fi fotografiat, după 

regulile fotografiei de identificare, ori descris, după metoda portretului vorbit, urmând a fi 

prezentat pentru recunoaştere. Reţinem regula că salvarea victimelor se face cu prioritate, chiar cu 

riscul distrugerii urmelor. Dacă este necesar, se va solicita sprijin de specialitate pentru 

descarcerarea victimelor; 

2. Asigurarea pazei locului şi luarea măsurilor necesare de conservare a urmelor 

accidentului; 

3. Identificarea celorlalte persoane implicate în accident şi a martorilor oculari; 

4. Raportarea evenimentului pentru ca, în funcţie de gravitatea accidentului, să se decidă 

dacă se impune ca cercetarea să fie efectuată de către o echipă specializată; 

5. Luarea măsurilor de descongestionare, în măsura posibilităţilor, a circulaţiei, de 

înlăturare a unor pericole create de producerea accidentului. 

Cercetarea la faţa locului în cazul unui accident de circulaţie, de fapt, ca şi orice altă acţiune 

procesuală, parcurge acele trei etape constitutive de pregătire, de realizare nemijlocită şi de fixare 

a rezultatelor. 

Pregătirea cercetării locului accidentului. Cercetarea locului accidentului se face de 

către o echipă, în componenţa căreia vor intra, pe lîngă ofiţerul de urmărire penală şi ofiţerii poliţiei 

rutiere, specialişti criminalişti şi eventual medicul-legist, dacă accidentul a avut ca urmare decesul 

unei persoanei rămase la faţa locului. În situaţii deosebite nu se exclude participarea directă a 

procurorului la efectuarea cercetării. 

Pregătirea cercetării va consta în: 

a) Verificarea şi completarea măsurilor luate iniţial de lucrătorul de poliţie sosit primul la 

locul faptei, îndeosebi de protejarea şi conservarea urmelor; 

b) Delimitarea exactă a locului faptei, care nu se reduce numai la locul în care se află 

victima sau autovehiculul, acesta cuprinzând întreaga porţiune de drum şi terenul înconjurător al 

accidentului; 

c) Obţinerea unor prime informaţii cu privire la împrejurările de producere a 

evenimentului; 

d) Stabilirea sarcinilor şi a metodelor tehnico-ştiinţifice care vor fi aplicate pe parcursul 

cercetării, precum şi a locului de unde începe cercetarea. 

Cercetarea propriu-zisă va cuprinde două faze distincte. În faza statică a cercetării se 

procedează la examinarea şi fixarea aspectului de ansamblu a locului accidentului, la stabilirea 

poziţiei şi a raportului de distanţă dintre vehicule, dintre victimă şi vehicul, dintre acesta şi urmele 

descoperite. Vor fi efectuate fotografii judiciare operative de orientare, schiţă, măsurători 

fotografice, alte genuri de măsurători necesare ridicării schiţei locului accidentului, o atenţie 

deosebită trebuind să fie acordată măsurării urmei de frînare. 

Un alt aspect asupra căruia trebuie să se concentreze organul de urmărire penală este cel al 

surprinderii unor eventuale împrejurări negative ale accidentului. 

În faza dinamică, cea mai laborioasă etapă a cercetării, se trece la examinarea amănunţită 

a locului accidentului în vederea descoperirii, fixării, ridicării, şi interpretării urmelor accidentului, 

                                                           
1 Cîrjan Lazăr, op. cit., p. 666. 
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examinare ce se efectuează în funcţie de specificul fiecărei categorii de urme şi pe baza unor 

metode tehnico-ştiinţifice proprii.  

La această etapă se execută fotografia obiectelor principale, pentru a se reda poziţia şi 

locul cadavrului în raport cu autovehiculul, cu urmele de frînare sau derapare ori cu părţile mai 

importante ale autovehiculului purtătoare de urme ale accidentului. 

Fotografia de detaliu va fixa urme de impact pe autovehicule, urme de pe cadavru sau 

îmbrăcămintea acestuia, urme de sînge sau de vopsea, cioburi etc. În ambele situaţii este preferabil 

ca fotografierea să se execute la scară. 

Astfel, într-un accident de circulaţie se întâlnesc urme de mai multe categorii1: 

a) urme ale sistemului de rulare, ce se formează în raport de natura suprafeţei pe care se 

rulează, de modul de mişcare (rulare normală, frînare, derapare) şi tipul de bandaj sau şină; 

b) urme ale unor părţi din caroserie sau diverse subansambluri (bară de protecţie, mască, 

far etc.) formate prin tamponarea sau lovirea victimei, a altor vehicule sau obstacole; 

c) urme sub formă de resturi de obiecte şi materiale ca, de exemplu, cioburi de far şi de 

parbriz, resturi de vopsea, resturi metalice desprinse din caroserie, urme de benzină, ulei etc.; 

d) urme biologice de natură umană îndeosebi urme de sînge, fire de păr, resturi de ţesut, 

precum şi urme digitale sau ale altor părţi ale corpului; 

e) urme sub forma unor resturi de îmbrăcăminte sau a altor obiecte purtate de victimă 

asupra sa (ochelari, mapă, sacoşe, umbrelă etc.). 

Precizăm că urmele mijloacelor de transport sunt frecvent descoperite pe corpul şi 

îmbrăcămintea victimei, în astfel de condiţii, încît permit identificarea obiectului creator din cauza 

fidelităţii cu care sunt redate o serie de caracteristici de individualizare. 

Prin examinarea şi interpretarea urmelor descoperite la locul accidentului este posibil să se 

rezolve mai multe probleme importante, încă din prima fază a cercetărilor, cum ar fi, de exemplu: 

a) stabilirea tipului de vehicul, posibilă prin studierea caracteristicilor constructive 

reflectate în urme (ampatament, ecartament, desen antiderapant etc.); 

b) determinarea direcţiei de deplasare, pe baza urmelor desenului antiderapant ori a formei 

luate de picăturile de ulei, a altor lichide căzute în timpul mersului; 

c) stabilirea vitezei de circulaţie, posibilă prin măsurarea lungimii urmei de frînare, care 

este direct proporţională cu viteza vehiculului, dar şi în raport cu alţi factori. 

Pentru determinarea vitezei de rulare se recurge la mai multe formule matematice, în care 

sunt incluse diverse elemente, cum sunt, de exemplu, distanţa de frînare, coeficienţii de eficacitate 

a frânei şi de aderenţă a roţilor, durata întîrzierilor fiziologice etc. 

Fixarea rezultatelor cercetării se face prin proces-verbal, fotografiere, schiţă. în situaţiile 

deosebite este preferabil să se recurgă la înregistrarea pe bandă videomagnetică şi, eventual, la filmare. 

Examinarea îmbrăcămintei şi corpului victimei, a leziunilor pe care le prezintă aceasta, 

apreciem că trebuie făcută de către medicul legist potrivit regulilor aplicate în cazul oricărei morţi 

violente. 

În vederea examinării complete a accidentului de circulaţie, pe lîngă cercetarea la faţa 

locului, organul de urmărire penală va iniţia şi alte acte procesuale menite să servească la 

elucidarea cauzei.  

Astfel, o următoare acţiune procesuală este audierea martorilor, în primul rînd a celor 

oculari. Aceasta, din urmă, este de natură să servească la completarea sau clarificarea unor aspecte 

cu privire la împrejurările în care s-a produs accidentul, interesînd viteza de circulaţie, 

comportamentul victimei, mai ales dacă acesta era un pieton, modul în care conducătorii 

autovehiculelor intrate în coliziune au respectat anumite reguli de circulaţie ş.a. 

Pentru aceasta, organul de urmărire penală trebuie să ţină seama de condiţiile obiective şi 

subiective care ar fi putut influenţa procesul de percepţie cum sunt distanţa, caracterul iluminării, 

condiţiile meteorologice, rapiditatea cu care se petrec aceste evenimente, concentrarea atenţiei. De 

                                                           
1 Cîrjan Lazăr, op. cit., p. 667. 
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asemenea, trebuie avută în vedere posibilitatea de apreciere a vitezei, diferită de la o persoană la 

alta, precum şi gradul în care aceste persoane cunosc regulile circulaţiei rutiere. 

Sub raport tactic este necesar să fie respectate regulile generale ale audierii care trebuie 

efectuată cît mai urgent posibil. 

Ascultarea martorilor devine deosebit de utilă în ipoteza părăsirii locului accidentului de 

către conducătorul auto, prin faptul că pot fi obţinute date de identificare a autovehiculului (număr 

de înmatriculare, marcă, culoare etc.). 

Audierea persoanelor implicate în accident (conducătorii autovehiculelor, victimele), va fi 

efectuată, de asemenea, cu maximă operativitate, declaraţiile acestora aducînd date utile clarificării 

cauzei. 

În luarea declaraţiilor de la persoanele vătămate nu trebuie să se neglijeze starea de şoc în 

care se găsesc, stare ce este prezentă şi la cel vinovat de producerea accidentului. În ceea ce 

priveşte pe învinuiţi sau inculpaţi, frecvent ei neagă că au încălcat regulile de circulaţie, căutând 

să dea vina pe ceilalţi ori să-i influenţeze în diverse moduri. 

Dispunerea, efectuarea şi valorificarea constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a expertizelor 

judiciare se face în conformitate cu regulile generale care guvernează această activitate. Subliniem 

acest aspect întrucât, în practică, se constată unele deficienţe, determinate fie de calitatea 

materialului pus la dispoziţia expertului, fie de formularea unor întrebări neclare sau referitoare la 

probleme care sunt de competenţa exclusivă a organului judiciar, singurul în măsură să le 

interpreteze şi să le clarifice din punctul de vedere al legii1. 

Astfel, expertiza auto-tehnică, se va limita la examinarea stării mecanice a 

autovehiculului, a sistemului de frînare, de direcţie, de semnalizare, stabilind, de pildă, dacă acesta 

a prezentat defecţiuni anterior producerii accidentului şi dacă ele puteau fi cauza evenimentului. 

Totodată, poate oferi date referitoare la caracteristicile tehnice ale autovehiculului sau drumului. 

Expertiza criminalistică are un aport deosebit în clarificarea unor împrejurări privind 

producerea accidentului şi în identificarea autovehiculului, a persoanei vinovate, îndeosebi în 

ipoteza părăsirii locului accidentului. De pildă, pe baza caracteristicilor urmelor sistemului de 

frînare (inclusiv sisteme cu A.B.S. sau E.S.P.), a peliculelor de vopsea, a unor resturi desprinse 

din caroserie, a urmelor lăsate pe corpul victimei, poate fi identificat vehiculul antrenat în accident. 

Expertiza medico-legală va viza stabilirea cauzei morţii, mecanismul de formare a 

leziunilor, eventualele afecţiuni preexistente care au concurat la decesul persoanei ş.a. 

O problemă importantă rezolvată prin expertiza medico-legală este aceea a determinării 

alcoolemiei ori a stării sănătăţii conducătorului auto sau victimei, unele boli psihice, 

cardiovasculare, de nutriţie (diabetul), stând şi ele la originea accidentelor de circulaţie. 

Alte aspecte de urmărire penală, cum sunt, de exemplu, reconstituirea, percheziţia, 

confruntarea sunt efectuate în funcţie de particularităţile fiecărui caz, toate servind la stabilirea 

adevărului. 

De exemplu, reconstituirile sunt destinate determinării sau clarificării împrejurărilor care 

au favorizat accidentul (lipsa de vizibilitate, apariţia unor obstacole neaşteptate etc.) ori a 

condiţiilor în care a fost perceput de către martori. Bineînţeles că nu pot fi reconstituite acele 

episoade ale accidentului care prezintă un anumit grad de pericol. 

Actele operative de investigaţie, ca şi cele de urmărire penală, se efectuează, obligatoriu, 

în cazurile de părăsire a locului accidentului de către cel responsabil de producerea sa, pentru 

descoperirea autovehiculului, ca şi a unor mijloace materiale de probă. De pildă, în cazul 

accidentării de persoane, unii conducători auto părăsesc locul accidentului, parcînd autovehiculul 

în alte locuri şi încercînd să-l repare în ascuns şi să înlăture urmele tipice de pe caroserie care 

rămîn inevitabil în asemenea situaţii, mai ales urme de îmbrăcăminte şi urme biologice.  

Confruntările servesc la înlăturarea contradicţiilor din declaraţiile conducătorilor 

autovehiculelor antrenate în accident, între aceştia şi victime sau martori. Sub raport tactico-

                                                           
1 Stancu Emilian, Tratat de Criminalistică, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2002, p. 608. 
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criminalistic, organizarea confruntărilor trebuie să se facă în funcţie şi de cunoştinţele şi pregătirea 

în circulaţia rutieră a celor confruntaţi. Avem în vedere, de pildă, posibilităţile reale de apreciere 

a vitezei, distanţei, stării drumului, comportamentului pietonilor etc. 
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Résumé. L’essence d’une activité notariale se limite à l’attribution de la force probante et 

exécutoire aux actes notariés. La force juridique spéciale des actes notariés, qui permet de les 

utiliser dans le cadre d'une procédure civile, est liée au respect de la procédure notariale, dont le 

non-respect entraîne la nullité de l'acte notarié accompli et la fin de sa force spéciale.  

La force juridique particulière que la personne exerçant l'activité notariale attribue à l'acte 

est basée sur la vérité objective, libre de toute position subjective du notaire ou d'autres personnes. 

L'acte authentique jouit d'une présomption de validité, ce qui dispense son auteur de toute autre 

preuve non seulement de son contenu, mais également de ceux qui l'ont rédigé. 

Mots-clés: acte notarié, acte juridique civil, acte authentique, preuve, fait juridique, 

authentification, inscription, force probante, force exécutoire, lien de droit civil, principe du 

consensualisme. 

 

Considerații introductive. Prin acest studiu ne propunem abordarea unei teme juridice de 

actualitate, ce pare să ia amploare cu fiecare zi ce trece datorită numărului sporit al actelor juridice 

întocmite în formă notarială. Analiza forței probante a actelor notariale o vom începe cu analiza 

noțiunii de probă, deoarece forța probantă pe care o are un act juridic ține de regimul probelor.  
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Probele au avut un rol important în toate orânduirile sociale, iar cele mai vechi izvoare 

documentare care amintesc despre mijloacele de probă datează cu multe milenii înaintea erei 

noastre. Importanța probelor în Imperiul Roman se exprima prin adagiul „Idem este non esse aut 

non probari”, care în traducere înseamnă: absența unei probe este egală cu absența dreptului.  

În literatura de specialitate, noțiunea de „probă” a primit mai multe înțelesuri: de la acțiunea 

de stabilire a existenței sau inexistenței unui anumit raport juridic, respectiv mijlocul prin care se 

poate stabili raportul juridic ce trebuie dovedit, până la rezultatul obținut prin folosirea mijloacelor 

de probă [1, p.5]. În sens larg, probele reprezintă acțiunile de stabilire a existenței sau inexistenței 

unui fapt, iar în sens restrâns, probele sunt informațiile pertinente care pot confirma sau infirma 

anumite circumstanțe de fapt, ce au importanță pentru soluționarea justă a cauzei [2, p.332]. Într-

o altă accepțiune, probele sunt mijloacele de convingere cu ajutorul cărora se stabilește existența 

sau inexistența unui fapt juridic din care izvorăsc drepturile și obligațiile civile [3, p.351].    

A proba sau a dovedi înseamnă, într-o accepţiune generală, a stabili realitatea unei 

afirmaţii, a demonstra că o susţinere corespunde adevărului, a arăta cu argumente existenţa sau 

inexistenţa unui fapt, a unei situaţii [4, p.213]. Forţa probantă, numită și puterea probantă, este 

valoarea acordată de lege unui înscris şi care se impune în operaţiunea logico-juridică de selectare 

a probelor şi de evaluare a importanţei lor pentru întocmirea unui act [5, p.54].  

În legislația Republicii Moldova definiția probelor este redată în Codul de Procedură Civilă 

(în continuare – CPC RM) [6]. Art.117 din Cod prevede că probe în cauze civile sunt elementele 

de fapt, dobândite în modul prevăzut de lege, care servesc la constatarea circumstanţelor ce 

justifică pretenţiile şi obiecţiile părţilor, precum şi altor circumstanţe importante pentru justa 

soluţionare a cauzei.  

Probele obţinute cu încălcarea legii nu au putere de probaţiune. În acest sens, legiuitorul 

moldovean a reglementat principiul nemijlocirii şi oralităţii în dezbaterile judiciare, conform căruia 

instanţa trebuie să cerceteze direct şi nemijlocit probele, să asculte explicaţiile părţilor, să ia cunoştinţă 

de înscrisuri, să cerceteze probele materiale și să emită hotărârea numai în temeiul circumstanţelor 

constatate şi al probelor cercetate şi verificate în şedinţă de judecată (art.25 alin.(1) CPC RM). 

Aprecierea probelor reprezintă analiza tuturor caracteristicilor acestora din punctul de 

vedere al corespunderii realității informațiilor pe care le conțin [7, p.342]. În Republica Moldova 

aprecierea autenticității probelor scrise se face în conformitate cu dispozițiile art.139 CPC. Norma 

juridică stabilește că documentele eliberate de autorităţile publice şi de persoanele cu funcţie de 

răspundere în limitele competenţei şi împuternicirilor lor se prezumă a fi autentice. În caz de 

suspiciuni privitor la autenticitatea actelor, instanța este în drept să solicite din oficiu ca autoritatea 

sau persoana cu funcție de răspundere care le-a eliberat să certifice autenticitatea lor. În plus, 

instanța trebuie să se încredinţeze că înscrisul este emis de autoritatea autorizată și că este semnat 

de persoana împuternicită. 

Cerinţe de formă ale actului juridic. Prin „forma” actului juridic în sens restrâns 

înțelegem modalitatea de exteriorizare a manifestării de voință (a hotărârii de a încheia un act 

juridic), făcută cu intenţia de a crea, modifica sau stinge un raport juridic civil concret [8, p.480]. 

Acest înțeles este cârmuit de principiul consensualismului. 

Există și un sens larg (lato sensu) al formei actului juridic civil, sens în care termenul 

„formă” este sinonim cu expresia „condiții de formă” [9, p.197]. Aşadar, când vorbim despre 

condiţii de formă ale unui act juridic, avem în vedere trei categorii de cerinţe: a) condiţii de formă 

ad validitatem; b) condiţii de formă ad probationem; c) condiţii de formă cerute pentru 

opozabilitatea faţă de terţi. Le vom aborda în cele ce urmează, în funcţie de importanţa acestora. 

Forma ad validitatem. Din punct de vedere a normei sancţionatoare, cele mai importante 

cerinţe, fără îndeplinirea cărora nu există actul juridic privit ca negotium, sunt cele care privesc 

validitatea actului. Forma ad validitatem constă în forma univoc cerută de legiuitor pentru 

manifestarea consimțământului, în lipsa căreia actul este lovit de nulitate absolută. Condiția 

impusă de legiuitor constă într-o solemnitate în lipsa căreia consimțământul la încheierea actului 

nu există [10, p.141].  
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Forma ad validitatem este satisfăcută de îndată ce părțile îndeplinesc condiția cerută de 

legiuitor pentru exteriorizarea acordului de voințe. Acest formalism constituie o chestiune de fond 

sau de structură a actului juridic și se opune consensualismului [11, p.119], ceea ce nu se poate 

spune despre celelalte modalități ale formei (ad probationem și de opozabilitate).         

În Codul civil al R.M. [12] sunt prevăzute sancţiuni pentru nerespectarea formei scrise ad 

validitatem de către subiecții raporturilor juridice civile. Art.211 din Cod stabilește că 

nerespectarea formei scrise a actului juridic face să decadă părţile din dreptul de a cere, în caz de 

litigiu, proba cu martori pentru dovedirea actului juridic.  

O altă regulă care se referă la efectele nerespectării formei scrise a actului juridic civil 

constă în faptul că această nerespectare va afecta valabilitatea actului juridic doar în cazul în care 

acest efect este prevăzut expres de lege sau de acordul părților. Exemplu în acest sens poate servi 

art.625 alin.(2) din Codul civil al R.M. care prevede că nerespectarea formei scrise atrage nulitatea 

clauzei penale. Alte exemple din Codul civil al R.M. în care este prevăzută sancţiunea nulităţii ca 

consecinţă a nerespectării formei scrise este contractul de fidejusiune (art.1147) și contractul de 

franchising (art.1172).  

Dacă efectul nulității actului juridic nu este expres prevăzut de lege sau prin acordul 

părţilor, actul juridic va fi valabil. De exemplu, înțelegerea cu privire la arvună este valabilă, chiar 

dacă a fost încheiată verbal, fiindcă legiuitorul, în art.631, cere ca arvuna să fie încheiată în scris, 

nesancționând cu nulitate nerespectarea acestei cerințe.  

Cu referire la încălcarea formei autentice a actului notarial, art.213 alin.(1) și (2) din Codul 

civil al R.M. stabilește că nerespectarea formei autentice atrage nulitatea actului juridic. 

Consecinţa nerespectării formei autentice a actului juridic civil atrage nulitatea lui absolută 

(art.217 din Cod),  survenind efectele prevăzute de lege (art.219 din Cod). Aceste dispoziţii din 

Codul civil se aplică atât în cazurile când legea cere expres forma autentică, cât şi în situațiile când 

forma autentică a fost aleasă de către părţi. 

În doctrina moldovenească au fost abordate problemele juridice care survin în legătură cu 

declararea nulității actului juridic pe temei de nerespectare a procedurii notariale de către notari. 

În scopul soluționării dificultăților practice care apar, cercetătorul V.Pistriuga a propus 

modificarea legislației civile prin reglementarea cazurilor în care forma autentică a actului juridic 

civil să se considere nerespectată, și anume: a) dacă părțile nu s-au adresat la notar sau la altă 

persoană abilitată cu dreptul de a îndeplini actul notarial; b) dacă a fost încălcată competența 

notarială sau procedura notarială de autentificare a fost îndeplinită de către o persoană 

neautorizată; c) dacă nu a fost aplicată procedura notarială de autentificare sau a fost aplicată o 

altă procedură notarială [13, p.199].     

Interes manifestă faptul că în Codul civil al R.M. este prevăzută norma potrivit căreia, dacă 

una dintre părţi a executat total sau parţial actul juridic pentru care se cere forma autentică, iar 

cealaltă parte se eschivează de la autentificarea lui notarială, instanţa de judecată are dreptul, la 

cererea părţii care a executat total sau parţial actul juridic, să îl declare valabil. În acest caz, nu se 

cere autentificarea notarială ulterioară a actului juridic (art.213 alin.(2)). Această dispoziție din 

Codul civil al R.M. este similară cu cea care era stipulată în art.49 din Codului Civil al R.S.S.M. 

(1964) [14] și are ca scop apărarea intereselor părţii de bună-credinţă a actului juridic în cazul în 

care cealaltă parte se eschivează de la autentificarea lui notarială.  

Totodată, vinovatul de tergiversarea autentificării actului juridic va fi sancționat cu 

repararea prejudiciului în conformitate cu art.213 alin.(3) din Codul civil. Deși legea nu stabilește 

despre care prejudiciu este vorba, suntem de opinia că repararea prejudiciului va include dobânzile 

de întârziere, venitul ratat şi cheltuielile de judecată pe care le-a suferit partea de bună-credinţă în 

legătură cu declararea actului juridic valabil de către instanţa de judecată.  

În urma analizei normelor sus-menționate din Codul civil al R.M., ajungem la concluzia că 

nerespectarea formei autentice duce, în conformitate cu art.213 alin.(1) din Codul civil, la nulitatea 

actului juridic în toate cazurile, pe când nerespectarea formei scrise la încheierea actului juridic nu 

întotdeauna are ca efect nulitatea acestuia. 
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Spre deosebire de legislația civilă din Republica Moldova, în Codul civil român [15] 

legiuitorul face trimiteri mai numeroase pentru forma autentică ad validitatem, precum: art.330 

alin.(1) din Cod pentru forma autentică a convenției matrimoniale, art.774 alin.(1) din Cod privind 

forma autentică a contractului de fiducie, art.1.014 din Cod cu privire la forma promisiunii de 

donație, art.2.378 alin.(1) din Cod privitor la forma autentică a ipotecii imobiliare, art.2.388 din 

Cod cu privire la forma autentică a ipotecii mobiliare etc.  

Forma ad probationem a unui act juridic este cerinţa de formă care presupune că actul 

juridic respectiv să fie încheiat într-o formă anumită pentru a putea fi probat. Forma ad 

probationem se impune pentru considerente practice, întrucât asigură posibilitatea părţilor 

contractante de a putea dovedi conţinutul contractului pe care l-au încheiat [16, p.22]. În acest fel 

se înlătură posibilitatea interpretărilor diferite, echivoce, prevenindu-se apariția unor litigii în 

legătură cu întocmirea anumitor acte juridice, dar și ameliorarea sarcinii organului jurisdicțional 

în ceea ce privește stabilirea situației de fapt într-un caz determinat.   

Într-o altă opinie, forma ad probationem este acea condiție de formă impusă de legiuitor în 

lipsa căreia nu poate fi probată existența actului juridic. Condiția impusă în toate cazurile este cea 

scrisă, fapt ce presupune ca înscrisul constatator al actului juridic să poarte semnătura părților, 

indiferent de „suportul său material” [17, p.169]. Cu alte cuvinte, pentru a fi probat, actul juridic 

trebuie să fie încheiat în formă scrisă. Lipsa formei scrise în această situație nu va atrage nulitatea 

sau inexistența actului, ci doar imposibilitatea probării sale. Așadar, actul juridic este perfect 

valabil, dar nu poate fi dovedit [18, p.121].   

Ca şi forma ad validitatem, forma ad probationem trebuie respectată în cazurile prevăzute 

de lege. Diferenţa esenţială faţă de forma ad validitatem fiind aceea că nerespectarea formei ad 

probationem atrage imposibilitatea dovedirii actului, pe când nerespectarea formei ad validitatem 

atrage însăşi nulitatea actului [16, p.120].  

Codul civil al României face trimitere la forma ad probationem în articolele 1.884 alin.(1), 

2.044, 2.055, 2.078, 2.104, privitoare la condiția formei scrise pentru probarea contractelor de 

agenție, consignație, depozit, societate, comision. În acest context, este necesar a menționa că 

forma autentică satisface întotdeauna exigențele formei ad probationem. Mai mult, îndeplinirea 

formei ad validitatem satisface întotdeauna cerințele ad probationem. De exemplu, dacă contractul 

de arendă este încheiat într-un singur exemplar sub semnătură privată, nesatisfăcând exigențele 

probatorii cerute de art.274 din Codul de Procedură Civilă a României (în continuare – CPC Rom.), 

dar aparent satisfăcându-le pe cele prevăzute de art.1.838 alin.(1) din Codul civil rom., ea va fi 

considerată validă numai dacă va fi probată respectând regulile începutului de dovadă scrisă. 

Acesta este un punct în care cele două formalisme, ad validitatem și ad probationem, se reunesc. 

Din punct de vedere practic, pentru probarea îndeplinirii condiției ad validitatem este necesară 

satisfacerea condiției ad probationem.               

Pe lângă forma cerută ad validitatem și forma cerută ad probationem, în dreptul românesc 

se mai vorbește despre o a treia formă posibilă pe care ar putea să o necesite, în anumite situații, 

un act juridic, și anume forma cerută pentru opozabilitatea față de terți a actului juridic. În 

realitate, nu putem vorbi despre o cerință de formă propriu-zisă, aparte, pentru că, spre deosebire 

de cele două cerințe despre care am discutat (pentru validitate sau pentru probațiune), în cazul de 

față, actul juridic are deja o anumită formă (fie ad validitatem, fie ad probationem), însă mai 

trebuie îndeplinită o anumită formalitate pentru ca acel act juridic să fie opozabil terților. Cu alte 

cuvinte, actul juridic respectiv este perfect valabil, produce efecte depline între părți și, mai mult, 

are valoare probatorie deplină între părți, dar pentru a putea fi invocat și față de terți, se cere 

îndeplinită condiția opozabilității. Cu titlu de exemplu, aducem art.214 alin.(1) din Codul civil al 

R.M. care stabilește că actul juridic ce are ca obiect bunuri imobile necesită a fi înregistrat în modul 

stabilit prin lege. 

Cele mai importante registre publice prin intermediul cărora se asigură publicitatea şi 

opozabilitatea actelor în România sunt, potrivit art.18 din Codul civil: Cartea funciară, Arhiva 

Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi Registrul Comerţului. Pentru comparație, în Republica 
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Moldova cele mai importante registre sunt: Registrul bunurilor imobile, Registrul de stat al persoanelor 

juridice și a întreprinzătorilor individuale, Registrul de înmatriculare a mijloacelor de transport. 

Forța probantă în materia actului notarial. Puterea doveditoare a înscrisului autentic este 

superioară puterii doveditoare a altor înscrisuri, tocmai datorită faptului că a fost autentificat de un 

agent instrumentator competent a funcționa la locul unde s-a făcut actul, cu respectarea 

solemnităților prevăzute de lege [19, p.62-63]. Actele autentice trebuie să se bucură de aceeași forță 

probantă, de aceeași prezumție de autenticitate, precum și de același caracter executoriu [20].  

Forța juridică a actului notarial se întemeiază atât pe calitatea de putere publică a autorității 

emitente (ce derivă din suveranitatea statului), cât și pe forța juridică a normelor de drept 

aplicabile. Actele notariale sunt obligatorii atât pentru subiectele cu referire la care au fost emise, 

cât și pentru alte instituții abilitate cu aplicarea normelor de drept [21, p.14]. Actele notariale 

dobândesc putere juridică din momentul achitării taxei de stat pentru serviciile notariale, deoarece 

un termen de intrare în vigoare a actului notarial nu este prevăzut.  

Un principiu fundamental care stă la baza activității notariale este principiul adevărului 

obiectiv (art.3 alin.(2) din Legea R.M. nr.1453/2002 cu privire la notariat [22]). Esența acestui 

principiu se reflectă prin faptul că concluziile notarului trebuie fundamentate. Pentru stabilirea 

faptelor, uneori, notarul nu se reduce doar la consultarea actelor prezentate și la explicațiile 

părților, ci manifestă inițiativă pentru dobândirea altor probe [23, p.12]. Notarul apreciază dacă 

înscrisurile prezentate se atribuie și pot fi admise pentru efectuarea actului notarial, cât și faptul 

dacă acestea sunt veridice.  

Dacă persoana care desfășoară activitatea notarială are dubii privind documentele prezentate 

pentru îndeplinirea actului notarial sau asupra faptelor, expuse de către solicitantul actului notarial, 

ea trebuie să verifice exactitatea lor. În situația în care verificarea nu a înlăturat aceste dubii, atunci 

notarul: a) refuză îndeplinirea actului notarial, dacă sunt temei (art.41 alin.(1) și (2) din Legea R.M. 

nr.1453/2002); b) dacă nu sunt temeiuri pentru refuz și solicitantul insistă îndeplinirea actului 

notarial, notarul va atrage atenția solicitantului asupra posibilelor consecințe juridice și va face o 

mențiune expresă în documentul notarial (art.41 alin.(4) și (5) din Lege R.M. nr.1453/2002). 

În România forța probantă a actului juridic este circumscrisă de Codul de Procedură Civilă 

care, în art.270, stabilește că înscrisul autentic face deplina dovadă, față de orice persoană, pâna la 

declararea sa ca fals, cu privire la constatările făcute personal de către cel care a autentificat 

înscrisul, în condițiile legii; declarațiile părților cuprinse în înscrisul autentic fac dovada, până la 

proba contrară, atât între părți, cât și față de oricare alte persoane.  

În doctrină s-a considerat că forța probantă a actului notarial se manifestă în patru aspecte. 

În primul rând, actul notarial este veridic și probează pe deplin, în puterea legii, informațiile 

indicate în el. Această particularitate a actului notarial operează independent de convingerea intimă 

a notarului privitor la veridicitatea și suficiența informației din actul notarial, necesare pentru 

probarea faptelor juridice indicate în el. În al doilea rând, veridicitatea actelor și faptelor juridice 

fixate în actul notarial poate fi contestată în baza unei proceduri speciale, prin înaintarea unei cereri 

de stabilire a falsului [24]. În al treilea rând, faptele confirmate în actul notarial sunt opozabile 

atât părților, cât și oricăror persoane terțe. Altfel spus, informațiile specificate în actul notarial vor 

avea putere de probă și în raport cu alte persoane care, dacă nu vor fi de acord, pot contesta 

veridicitatea actului notarial prin depunerea cererii de stabilire a falsului. În al patrulea rând, 

operează prezumția de veridicitate referitor la proveniența actului notarial de la persoanele 

semnatare, prezumție care poate fi contestată în limita procedurii de stabilire a falsului.        

Spunem că înscrisul autentic care, prin formă şi aparenţă întruneşte cerinţele esenţiale de 

regularitate (semnătura, sigiliul, numărul de înregistrare etc.) se bucură de o prezumţie de 

autenticitate şi validitate. În virtutea acestei prezumții, actul este considerat că provine efectiv de 

la cei care l-au subsemnat. Prezumţia operează erga omnes, aşa încât cel care îl foloseşte este scutit 

de orice dovadă, proba contrară revenind celui care îl contestă [25].  

Mențiuni. Din punctul de vedere al forţei probante trebuie să distingem între diferite 

menţiuni. În primul rând, menţiunile ce reprezintă constatările personale ale notarului care privesc 
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faptele materiale petrecute în faţa sa şi constatate cu propriile simţuri, precum: semnăturile părţilor 

şi ale celorlalţi participanţi, semnătura notarului, menţiunile referitoare la prezenţa părţilor, 

constatarea identităţii părţilor, data întocmirii înscrisului, locul întocmirii înscrisului. Toate aceste 

menţiuni fac dovada inter partes şi sunt opozabile terţilor până la înscrierea în fals, adică nu pot fi 

răsturnate decât prin procedura dificilă a falsului.  

Art.99 din Legea României nr.36/1995 [26] prevede că înscrisul autentic notarial face 

deplină dovadă, faţă de orice persoană, până la declararea sa ca fals, cu privire la constatările 

făcute personal de către cel care a autentificat înscrisul, în condiţiile legii. Reprezintă constatări 

personale ale notarului cele făcute prin propriile simţuri: a) faptul prezentării părţilor şi a tuturor 

persoanelor participante la procedura de autentificare, precum şi identificarea acestora; b) locul şi 

data încheierii actului; c) exteriorizarea consimţământului. 

Astfel, constatările personale ale notarului au forță probantă absolută și sunt prezumate ca 

adevărate față de orice persoană, până în momentul declarării înscrisului ca fals. Cu toate acestea, 

nu orice constatări intră în categoria vizată, ci doar acelea care sunt elemente ale procedurii 

autentificării, și anume, constatările notarului cu privire la identitatea părților, exprimarea 

consimțământului acestora cu privire la conținut, la semnătură și la data înscrisului [27].  

Constatările notarului care, deşi petrecute în faţa sa, depăşesc competenţa pe care o are 

conform legii, nu pot avea valoare probantă [25, p.32]. De exemplu, o eventuală constatare a 

notarului că prețul a fost plătit în fața sa, în numerar sau că vânzătorul a predat cumpărătorului, în 

fața sa, cheile apartamentului vândut etc. [18, p.153] 

Forța probantă a constatărilor personale ale notarului nu împiedică, însă, invocarea de către 

părți a unor eventuale vicii de consimțământ, a unor probe de fraudă sau de simulație a actului 

juridic. În acest sens, în jurisprudență s-a menționat că privitor la valabilitatea consimţământului 

se poate face dovada contrară, deoarece notarul ia act de voinţa părţilor, fără să aibă posibilitatea 

să controleze în ce măsură acea voinţă a fost sau nu afectată de vreo cauză de nulitate absolută sau 

relativă. Prin urmare, împrejurarea că un înscris a fost autentificat nu pune actul juridic la adăpost 

de acţiunile în anulare pentru vicii de consimţământ [28].  

În al doilea rând, fac obiectul autentificării numai actele sau convențiile la care părțile au 

consimțit în mod liber, iar notarul nu poate modifica în mod unilateral convenția care i se prezintă 

spre autentificare fără a lua în prealabil consimțământul părților.  

În al treilea rând, menţiunile ce privesc declaraţiile părţilor în faţa notarului. Există 

mențiuni pe care notarul le indică în actul notarial, dar nu poate fi certitudinea că aceste mențiuni 

ar corespunde adevărului, deoarece sunt bazate numai pe declarațiile părților, fără ca notarul să fi 

constatat ori să fi putut constata că aceste declarații corespund ori nu adevărului. Asemenea 

declarații ale părților cuprinse în actul autentic fac dovada, până la proba contrară, atât între părți, 

cât și față de oricare alte persoane, în principal, pentru considerentul primar indicat în doctrina de 

specialitate, că notarul nu a avut posibilitatea să constate dacă declarațiile părților ar corespunde 

realității [29]. Cu referire la aceasta, în jurisprudență s-a arătat că actul autentic face dovada, până 

la înscrierea în fals, numai despre existenţa materială a faptelor constatate de notar ca îndeplinite 

de el, iar nu şi în ceea ce priveşte realitatea şi sinceritatea faptelor juridice constatate [30].  

Totuși, spunem că în asemenea cazuri notarul nu ar avea o scuză pentru erorile admise, 

deoarece în procesul întocmirii actelor notariale el este în drept să ceară lămuriri părților asupra 

conținutului acestor acte spre a se convinge că le-a înțeles sensul și le-a acceptat efectele, aceasta 

fiind necesar în scopul prevenirii litigiilor [23, p.13]. Mai mult decât atât, dacă notarul are îndoieli 

asupra legalității actului ce urmează a fi întocmit, el trebuie să refuze întocmirea acestuia. 

Cu titlu de comparație, aducem exemplul Germaniei, în care atitudinea legiuitorului față de 

aspectul dat este diferită. Astfel, dacă notarul are îndoieli asupra legalității actului ce urmează a fi 

întocmit sau asupra corespunderii voinței reale a părților cu actul întocmit, el pune în discuție 

îndoielile sale. Dacă părțile insistă ca actul să fie întocmit, notarul menționează într-un proces-verbal 

toate cererile, explicațiile și obiecțiile sale asupra problemei abordate [31]. În așa mod, notarul 

realizează sarcina sa de apărare și protejare a intereselor părților și nu de „jandarm” [23, p.13].    
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Prezintă interes faptul că în România, până la data intrării în vigoare a prevederilor Legii 

nr.77/2012 pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale 

nr.36/1995 [32], nu toate faptele constatate de notar făceau proba deplină, ci doar cele care trebuiau 

constatate de acesta în cadrul unei proceduri cerute de lege. Constatările care nu erau obligatorii 

la întocmirea înscrisului sau cele care ar fi excedat atribuțiile notarului public, nu se bucurau de 

această forță probantă [33]. Astfel, predarea de bunuri unei persoane (sume de bani, bunuri mobile 

etc.) constituia un simplu fapt material, iar menționarea ei în act se baza pe declarația părții. În 

consecință, mențiunea făcea dovadă până la proba contrară, întrucât notarul nu avea obligația să 

constate în cadrul procedurii autentificării decât cele prescrise de lege. Similar se petrecea cu 

aspectele care excedeau competența notarului. Spre exemplu, constatarea notarului că partea ar fi 

fost în deplinătatea facultăților mintale [34] putea fi combătută prin proba contrară.  

În practica notarială, una dintre cele mai importante declarații care face dovada până la 

proba contrară este declarația cu privire la primirea prețului inserată într-un contract de vânzare 

încheiat în formă autentică. Asupra acestei declarații planează prezumția de autenticitate, însă 

efectul prezumției este acela de inversare a sarcinii probei [33, p.206]. Prin urmare, sarcina probei 

revine persoanei care contestă exactitatea declarației, prezumția având pentru asemenea declarații 

un caracter relativ. 

Totuși, utilizarea unei astfel de practici trebuie să fie efectuată cu prudență, deoarece 

notarul chiar dacă poate constata că o sumă de bani a fost predată, există unele aspecte care pot 

depăși competențele sale: el nu ar putea de exemplu să constate în mod absolut că bancnotele 

predate nu erau falsificate [34, p.10-11]. Se recomandă astfel ca plata prețului să fie făcută prin 

virament bancar, element obligatoriu pentru sumele ce depășesc 50.000 lei [35].   

Generalizând cele relatate, vom sublinia faptul că:  

1) Realizarea unei analize comparate a cadrului legal de reglementare a actului notarial în 

legislația Republicii Moldova și României, face posibilă înţelegerea acestei materii complexe, 

permite reliefarea carenţelor şi lacunelor existente în legislaţia ambelor state şi conferă oportunităţi 

de implementare a unor practici legislative novatorii. 

2) Esența întregii activități notariale se rezumă la atribuirea unei forțe probante și executorii 

actelor notariale. Forța juridică deosebită a actelor notariale conferă posibilitatea utilizării lor în 

circuitul civil și este direct dependentă de respectarea procedurii notariale, nerespectarea căreia 

atrage după sine nulitatea actului notarial îndeplinit și încetarea forței deosebite a acestuia.   

3) Forța juridică deosebită pe care o atribuie persoana care desfășoară activitatea notarială, 

înscrisului, se bazează pe adevărul obiectiv, liber de orice poziții subiective ale notarului sau ale 

altor persoane. Nimeni nu poate obliga persoana, care desfășoară activitate notarială, la 

îndeplinirea actului notarial, dacă ea nu este sigură în adevărul faptelor stabilite. Numai legea 

posedă acest drept – dreptul de a obliga notarul la îndeplinirea actului notarial.   

4) Înscrisul autentic beneficiază de o prezumție de validitate, care îl scutește pe cel care îl 

folosește de orice altă dovadă, nu numai cu privire la cuprinsul său, dar și referitor la persoanele 

care l-au întocmit. Această prezumție este relativă și poate fi răsturnată prin: a) înscrierea în fals, 

dacă se contestă autenticitatea înscrisului; b) prin orice mijloc de probă, dacă se contestă aspecte 

ce nu sunt în mod necesar obligatorii la întocmirea actului sau care nu pot fi verificate de notar cu 

propriile simțuri ori pentru care acesta nu posedă calificarea necesară de a le verifica. 

5) Constatările personale ale notarului au forță probantă absolută și sunt prezumate ca 

adevărate față de orice persoană, până în momentul declarării înscrisului ca fals. Cu toate acestea, 

nu orice constatări intră în categoria vizată, ci doar acelea care sunt elemente ale procedurii 

autentificării, precum: constatările notarului cu privire la identitatea părților, exprimarea 

consimțământului acestora cu privire la conținut, la semnătură și la data înscrisului. Constatările 

notarului care, deşi petrecute în faţa sa, depăşesc competenţa pe care o are conform legii, nu pot 

avea valoare probantă. 

6) În urma analizei normelor din Codul civil al R.M., ajungem la concluzia că nerespectarea 

formei autentice duce, în conformitate cu art.213 alin.(1) din Codul civil, la nulitatea actului juridic 
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în toate cazurile, pe când nerespectarea formei scrise la încheierea actului juridic nu întotdeauna are 

ca efect nulitatea acestuia. Cu titlu de comparație, aducem exemplu că în art.1.258 din Codul civil 

român își găsește consacrare o regulă, pe care nu o întâlnim în legea civilă din Republica Moldova, 

potrivit căreia în cazul anulării contractului încheiat în formă autentică pentru o cauză de nulitate a 

cărei existenţă rezultă din însuşi textul contractului, partea prejudiciată poate cere obligarea notarului 

public la repararea prejudiciilor suferite, în condiţiile răspunderii civile delictuale. 
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Universitatea de Stat ,,B. P. Hasdeu’’ din Cahul 
 

Abstract. Criminality in all its forms has penetrated into all structures and social strata, 

becoming a destabilizing factor of the social life and statehood of the country. One of the forms of 

crime, which is becoming increasingly common in our country, is juvenile delinquency. 

One of the main actions of the Republic of Moldova's internal policy is the fight against 

crime and other violations committed by minors. As is well known, the concept of "juvenile 

delinquency" includes two distinct notions, which need to be clarified, namely the concept of 

"delinquency" and "juvenile". The genesis of this concept, which has come into use in recent 

decades, comes from the French - "juvenile delinquance", defining the deviations from social and 

criminal norms committed by 18-year-olds and punished. 

 

Criminalitatea sub toate formele sale a pătruns în toate structurile şi păturile sociale, 

devenind un factor destabilizator al vieţii sociale şi a statalităţii ţării. Una din formele criminalităţii, 

care la moment devine tot mai frecvent întîlnită în ţara noastră este delicvenţa juvenilă. 

Una dintre acţiunile de bază prioritare a politicii interne a Republicii Moldova este 

combaterea criminalităţii şi a altor încălcări de lege comise  de către minori. După cum se cunoaşte,  
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conceptul de “delicvenţă juvenilă” cuprinde două noţiuni distincte, care trebuie precizate  şi anume 

conceptul de “delicvenţă” şi cel “juvenil”. Geneza acestui concept, intrat în uz în ultimele decenii, 

provine de la cel francez – „delinquance juvenile”, desemnând devierile de la norma socială și 

penală, săvârșite de minorii de 18 ani și sancționate penal.1 Termenul de “delicvenţă juvenilă” nu 

este întâlnit nici în Legislaţia penală din ţara noastră, nici în dreptul pozitiv din alte ţări. El este o 

creaţie a doctrinei penale şi a teoriilor criminologice sau sociologice în încercările lor de a grupa 

o serie de infracţiuni în funcţie de criterii de vârstă, considerându-se, că faptele penale prezintă o 

serie de particularităţi  determinate  de nivelul de maturitate biologică şi cu precăderea mintală a 

subiectului activ al infracţiunii.2 

Pentru criminologie, prezintă un interes deosebit infracțiunile comise de minori, respectiv 

criminalitatea minorilor sau delicvența juvenilă, a cărei periculozitate socialăese crescută și a cărei 

profilaxie trebuie să stea în centrul politivii penale a fiecărui stat.3  

În conformitate cu legislația penală în vigoare pentru Republica Moldova distingem câteva 

categorii de minori: 

- până la vârsta de 14 ani – minori care nu sunt responsabili, chiar dacă comit infracțiuni; 

- între 14 -16 ani – responsabilitatea juridică este limitată, prevăzută doar pentru o categorie 

anumită de infracțiuni (art.21 al.2 Cod Penal R. Moldova);  

- între 16 – 18 ani – Minorii răspund în fața legii (art.21 al.1 Cod Penal R. Moldova).În 

cazul unor infracțiuni (ușoare sau mai puțin grave) pedeapsa penală poate să nu fie aplicată (art.93 

Cod Penal R.Moldova) sau poate fi liberat de răspundere penală (art. 54 Cod Penal R. Moldova).  

Ca formă distinctă de devianță – de natură penală- delicvența juvenilă constituie un 

fenomen complex, care definește ansamblul conduitelor șiacțiunilor aflate în conflict cu valorile 

ocrotite de norma penală, săvrșite de tineri, de regulă, cei care n-au împlinit vârsta majoratului. 

Deosebit de importantă pentru criminologie este categoria minorilor, studiul 

comportamentului deviant al acestora, cauzele determinante care  au contribuit la formarea 

personalității minorului delincvent.  

După cum spunea, Apud Paul Popescu – Neveanu :”Personalitate4a este un sistem 

biopsihosociocultural, constituit fundamental în condiţiile existenţei şi activităţii, subiectul uman privit 

din trei ipostaze ale sale: subiect pragmatic al acţiunii – Homo Faber; subiect epistemic al cunoaşterii 

– Homo Sapiens – Apientisimus; subiect axiologic, purtător şi creator al valorilor – Homo Valens”. 

Noţiunea de „personalitate” implică şi caracteristicile persoanei – ale omului ca entitate 

concretă într-un cadru social definit. Într-o accepţiune mai vastă modelul personalităţii include: 

1) apartenenţa la specie umană; 

2) manifestarea biologică, ceea ce reprezintă ca pe entitate caracterizată de anumite 

calităţi fizico-somatice; 

3) unicitatea psihică5:  singurul  exponent al lumii dotat cu raţiune şi cu voinţă; 

4) dependenţa socială – tendinţa de identificare cu un anumit cadru cultural, preluarea şi 

perpetuarea a valorilor lui; 

5) creativitatea: implicarea în influenţarea şi transformarea ambianţei naturale şi sociale; 

6) congruenţa – adaptarea la schimbare. 

Ceea ce este caracteristic pentru minori ca personalitate include câteva componente, aceste 

ar fi: 

- energia – forţa psihică de bază; 

- instinctul – mobilurile genetice şi pulsiunile inconştiente; 

- răspunsul reflex condiţionat la acţiunea stimulilor din ambianţă; 

- întipărirea – capacitatea ereditară de reacţionare sensibilă; 

                                                           
1 Grand dictionnair de la psychologie, Larousse, Paris,1997, p.195 
2 Ursa V. ”Criminologie”, ed. Universitatea, Cluj, p.78  
3 Igor A. Ciobanu, Criminologie, vol.II,ed. Cartdidact – Reclama, Chișinău,2004, p.224 
4 Rusnac Svetrlana, Psihologia judiciară,, ed.ARC, Chișinău, 2000, p.96 
5 Ibidem, pag.98 
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- achiziţia – învăţarea, dezvoltarea pe parcursul vieţii; 

- motivaţia – stimularea internă; 

- socializarea – adaptarea la mediul social; 

- identificarea – realizarea „ 

- inteligenţa – interiorizare mintală, rezolvarea de probleme, crearea de modele de viaţă; 

- homeostaza – echilibrul psihofiziologic. 

Naşterea omului încă nu înseamnă posedarea atributului de personalitate, însă  oamenii, 

societatea, legea contribuie la formarea unei „personalităţi”. Legea este obligată să ocrotească 

minorul de neligiuirile societăţii şi de a le ajuta să fie o persoană demnă şi responsabilă de acţiunile 

sale, şi acele persoane ce au încălcat legea ai ajuta să integreze în societate, familie, grup. Persoana 

ce este integrată în grup suportă consecinţele apartenenţei sociale, realizate în forma unor relaţii 

socioafective. Procesul integrativ contribuie la identificarea ei, acest fenomen psihosocial 

contribuie la conştientizarea individului uman.  

Forţa identificării sociale şi personale se manifestă diferit în comportamentul indivizilor ce 

depind de unii factori cât şi de unele circumstanţe. E. Durkheim menţiona că devianţa este legată 

de” condiţiile fundamentale ale oricărei vieţi sociale”. Incapacitatea social-economică a familiei, 

creşterea numărului de divorţuri, disfuncţionalitatea familiei, violenţa sunt premise ale declanşării 

fenomenului delicvenţional, ce este marcat de  următoarele tendinţe:  

 creşterea gradului de pericol social al faptelor săvârşite; 

 creşterea numărului de infracţiuni comise în grup; 

 creşterea numărului de infracţiuni comise de minori neîncadraţi în muncă şi studii; 

 scăderea vârstei celor care comit infracţiuni: conform datelor statistice s-a observat o 

creştere a ponderii minorilor în vârstă de la 14-17 ani în săvârşirea infracţiunilor.  

Delicvența juvenilă capătă la etapa actuală în Republica Moldova proporții îngrijorătoare. 

Spre exemplu, în 1990 din totalul infracțiunilor decoperite, 16,2%bau fost comise de către 

minorisau cu participarea acestora.1 În R.Moldova criminalitatea minorilor a crescut de la 2.204 

de infracțiuni în 1192 până la 2.684 în 2001, adică cu 480 de crime, ori cu 22% mai mult.2 

Conform datelor prezentate în revista națională ”Realitatea.md”, Procuratura Generală a 

costatat a numărului de cauze penale pornite în privința minorilor în comparație cu anii precedenți. 

Astfel, în anul 2018, procurorii au condus și exercitat urmărirea penală în 688 de cauze penale 

privind minorii, comparativ cu 798 de dosare, inițiate în anul 2017.  

Ca și în anii precedenți, majoritatea infracțiunilor comise de minori fac parte din categoria 

înfracțiunilor contra patrimoniulu, fiind pornite 440 cauze penale, comparativ cu 555 de dosare 

din această categorie, pornite în anul 2017.  

Tot mai fregvent, minorii din R. Moldova, sunt implicați într-o serie de fapte penale care 

atentează la viața și sănătatea persoanei. Astfel, în anul 2018 au fot înregistrate 3 cazuri de omor, 

18 – infracțiuuni privind viața sexuală, 4 – vătămări intenționate a integrității corporale.  

Rămâne alarmantă problema copiilor care săvârșesc fapte penale sub vârsta de răspunderii 

penale, fiind atestate 88  de astfel de cazuri, iar în 57 de cazuri minorii au comis fapte penale în 

mod repetat.  

Pentru comiterea delictelor, în cursul anului trecut au fost reținuți 49 de minori, arestul 

preventiv fiind aplicat în privința a 35 de minori.  

Procurorii au finalizat urmărirea penală în 650 de cauze penale privind minori, 491 de 

dosare – s-a decis liberarea minorilor de raspundere penală cu aplicarea năsurilor de constrângere 

cu caracter educativ.  

Potrivit unui studiu realizat de procurori, delicvența juvenilă este, în mare parte determinate 

de lipsa supravegherii din partea părinților sau a persoanelor care îi înlocuiesc, avnturajul și 

condițiile în care se educă copii, degradarea valorilor morale si spirituale. Nu iîn ultimul rând, un 

                                                           
1 Lupan Ștefan, ”Delicvența sub aspectul cercetărilor interdisciplinare”, Chișinău,2002, p,87  
2 Ibidem, p.89 
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impact negative asupra stării psiho-emoționale a copilului care recurge la acțiuni anisociale îl are 

informația ce îl abundă în scene de violență și cruzime, accesul necontrolat la Internet, filme și 

emisiunile ccare propagă violența. Toate acestea, în opinia  specialistilor, pot genera 

delicvențajuvenilă, incitând minorii la săvarșirea unor fapte antisociale.1 

În penitenciare pentru minori se află și cei care care au comis infracțiuni destul de grave 

cum sunt omoruri și violuri. Astfel, Alexei  Pleșcan, seful penitenciarului nr.2 Lipcani accentuiază: 

”Proporția crimelor grave și deosebit dee grave esrte cu mult mai mare decât în anii precedenți, în 

mare măsură, circa 20-25% s-au majorat numărul de crime grave și deosebit de grave”.  

Minorii deținuți spun că sărăcia și lipsa unui trai decent i-a împins să comită aceste crime. 

Plus la toate, o dată cu comasarea unor școli din localitățile rurale adolescenții fregvent își 

abandonează studiile. Vârsta delicvenților, reținuți pentru comiterea de infracțiuni, este de la 14 la 

17 ani. Este perioada în care ei ar trebui să fie școlarizați sau încadreți în câmpul muncii. Numai 

315 din delicvenți învață, 1.614 nefiind școlarizați sau încadrați în câmpul muncii.2 

Cât ține de Documentele Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale Consiliului Europei privitoare 

la delicvenţa juvenilă în general şi la justiţia pentru minori nu au un scop în sine. Ele atrag atenţie 

asupra necesităţii ca statele membre ale organismelor menţionate să-şi îndeplinească obligaţiile ce 

şi le-au asumat, de a introduce în legislaţiile proprii standardele internaţionale în domeniul de mai 

sus. Este vorba, de realizarea, în mod progresiv, a unor structuri noi şi instituţii apte să asigure 

promovarea unor politici clare cu privire la minori, iar în măsura în care se preconizează o reformă 

penală, aceasta va trebui să includă şi reglementări eficiente privind protecţia minorilor infractori. 

Sub acest din urmă aspect, documentele la care ne-am referit, pun la îndemâna părţilor, 

interesate prin sugestiile pe care le fac, numeroase modele de politică penală3, soluţii de 

îmbunătăţire şi de adaptare a propriilor legislaţii la cerinţele moderne europene în materie. 

În sprijinul acestei acordări moderne şi raţionale a problemelor legate de minor, un rol 

important revine instrumentelor juridice ale ONU şi ale Consiliului Europei al căror conţinut 

complex şi nuanţa permite statelor interesate să aplice într-o manieră compatibilă cu concepţiile 

juridice  şi în funcţie de condiţiile economice, sociale, culturale şi ştiinţifice de care acestea dispun. 

Aceste documente sugerează răspunsuri şi soluţii compatibile cu toate modelele de restricţie 

socială la delicvenţa juvenilă cu multiplele lor variante care se întâlnesc în legislaţia ţărilor din 

Europa şi din alte părţi ale lumii.4 

De exemplu, Ansamblu de reguli minime al Naţiunilor Unite pentru administrarea justiţiei 

pentru minori (Regulile de la Beijing), propun extinderea protecţiei sociale şi legale şi la alte 

categorii de minori în afara celor ce intră sub incidenţa legii penale, cum sunt minorii cu anumite 

atitudini comportamentale pentru care nu ar putea fi pedepsit un adult, minorii în pericol cărora ar 

urma să li se aplice protecţie şi ajutor social sau chiar la tinerii adulţi delincvenţi. În acest mod se 

creează perspectiva ameliorării regimului juridic al tuturor indiferent de vârstă şi de natura faptei 

săvârşite a tinerilor până la 25 ani. În acelaşi timp prevenirea şi controlul delicvenţei juvenile 

capătă o importanţă mai mare; 

2) Evidenţa unui proces de evoluţie a acestor modele de la modelul de „justiţie formală” al 

cărui principiu era proporţionalitatea absolută dintre pedeapsă şi gravitatea actului comis la un 

model, care ţine  seama de circumstanţele infracţiunii şi de personalitatea minorului. 

Extinderea acestui model a condus treptat la limitarea intervenţiei  organelor judiciare şi la 

înlăturarea elementelor ce ar fi putut genera un proces de etichitate a minorului delincvent cu 

consecinţele stigmatizării şi a marginalizării (un proces în care S.U.A. au fost numite descriminalizare).   

După anii 1960 schimbările economice din ţările occidentale, creşterea nivelului de viaţă, 

o şcolaritate mai prelungită au generat un climat de educaţie  „permisivă” şi o mai mare toleranţă 

                                                           
1 https://www.realitatea.md/delicventa-juvenila--in-scadere--cele-mai-multe-infractiuni-comise-de-copii-sunt-

acestea_90951.html din data de 23.02.2019 
2 Rusnac Svetlana, ”Psihologia dreptului”, ed.ARC, Chișinău,2000, p.201 
3 O.Brezeanu  „Minorul şi legea penală” ed. ALL Beek, Chișinău1998, p.83 
4 Ungureanu Augustin, ”Prelegeri de criminologie„, ed. Cugetarea, Iași,1999, 87 

https://www.realitatea.md/delicventa-juvenila--in-scadere--cele-mai-multe-infractiuni-comise-de-copii-sunt-acestea_90951.html
https://www.realitatea.md/delicventa-juvenila--in-scadere--cele-mai-multe-infractiuni-comise-de-copii-sunt-acestea_90951.html
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în privinţa comportamentului deviant. Între anii 1950-1970 delicvenţa juvenilă  a crescut, sistemul 

de protecţie a minorului a continuat să promoveze ideea toleranţei şi a bunăvoinţei, o importanţă 

o avea ajutorul social voluntar, pe motivaţia sa şi pe voinţa minorului de a-şi schimba 

comportamentul. Sa ajuns la consolidarea unei adevărate ideologii terapeutice, a tratamentului, 

ideologie care a dominat după anii 1960. 

Pentru facilitatea diferitelor metode de tratament s-au creat structuri corespunzătoare : în 

unele state s-au organizat  locuri speciale pentru tratamentul tinerilor cărora le–au aplicat pedepse 

cu închisoarea de scurtă durată. cel mai cunoscut pare a fi cel din statul New Jersey Highfields 

Centre Community Trearment- proiect de Youth Authority (California), deşi rezultatele obţinute 

au fost încurajate, organismele specializate ale consiliului Europei, au insistat să se întreprindă şi 

măsuri non instituţionale şi non judiciare1. Se observă o creştere  a criminalităţii în cele mai multe 

sate europene, pe de altă parte continente, în cadrul căreia atrage atenţie delicvenţei juvenile, atât 

prin dimensiuni cît şi  prin formele sale de manifestare.  

Aceste fenomene declanşează o creştere a sentimentului de insecuritate personală şi de 

frică faţă de crimă, accentuându-se riscul unor riposte în rândul populaţiei. 

Reforma sistemului penal – înclină spre sancţiuni mai severe, ca exemplu în Franţa, Legea 

„Securităţii şi libertăţii”, din 1980 vizează agravarea pedepselor, aşa situaţie se poate întâlni şi în 

cazul minorilor chiar pentru fapte cu un pericol social redus. 

3) O altă tendinţă ar fi cea de neo-clasicism. Comitetul  European pentru Probleme  

Criminale concretizează această tendinţă prin 2 elemente: 

(1) s-ar reveni la modelul de „justiţie formală”- caracterizat prin   proporţionalitatea 

pedepsei în raport cu gravitatea faptei comise; 

 (2) este situat în cadrul politicii de prevenire a delicvenţei – încercările de modificare al 

mediului înconjurător al minorului luându-se măsuri de reeducare a ocaziilor de a comite 

infracţiuni şi de consolidare a normelor şi a crea obstacole împotriva manifestărilor antisociale. 

Încercările de reformă a dreptului penal şi a justiţiei pentru minori sunt marcate şi de o 

anumită iniţiere a sistemului represiv care includea închisoare încât cu greu sa făcut posibilă o 

soluţie prin care sistemul punitiv să devină mai nuanţat şi mai adevărat de realitate. De exemplu, 

în S.U.A. între anii 1983-1987 numărul minorilor între 10-17 ani arestaţi era constant, începând 

cu anul 1987 acest număr a crescut.            

Astfel, în 1990 au fost arestaţi 11,5 milioane minori (10-17 ani) şi 120.000 pentru 

infracţiuni de violenţă, iar în anul 1995 numărul arestărilor a crescut la 15 milioane, iar în cazul 

de violenţă la 170.000. Pe baza estimării  făcute de către Council of Juvenile Justice and 

Delinquence Prevention , în anul 2000 numărul minorilor arestaţi va fi de 19 milioane, iar în cazul 

infracţiuni de violenţă vor ajunge la 195.000, pentru că în anul 2010 numărul minorilor arestaţi să 

crească până la 27 milioane, iar a celor arestaţi pentru infracţiuni violente la 260.000. 

Criza sistemului penal referitor la minori este un aspect special  a unei probleme mai 

generale, şi anume criza sistemului normativ. 

Adunarea Parlamentară a cerut Comitetului European pentru Problemele Criminale ca pe 

baza unor studii asupra acestor probleme să se recurgă la sancţiuni şi la măsuri administrative şi 

economice  pentru combaterea infracţiunilor. 

În ciuda eşecului sistemului represiv şi a creşterii masive  a criminalităţii, organele 

internaţionale continuă încercările de a orienta politica penală spre acele modele de reacţie socială 

la delicvenţă, care vizează protejarea demnităţii şi a drepturilor sale fundamentale. Un astfel de 

model comportă trecerea de la individualizare275 la personalizarea sancţiunilor. 

5) Procedura de reformă a sistemelor de drept şi a justiţie pentru minori delincvenţi pune 

în evidenţă treptele istorice pe care le parcurge societatea civilă, în încercarea de a construi 

modelele cele mai adecvate să răspundă cerinţelor viitorului. 

                                                           
1 Ibifem, p.87 
2 I.Bălan „Procesul lui Socrate” ed. Poligrf, Bucureşti 1993,p 98 
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Umanizare sistemului de resocializare în general, şi de resocializare  a minorului delicvent 

va reduce distanţa care separă politica penală de politica pentru apărarea drepturilor omului. 

Rămâne valabilă concluzia că minorul delincvent nu poate fi izolat de societate, dacă se doreşte 

pregătirea lui pentru o reală confruntare  cu greutăţile şi contradicţiile vieţii sociale. 

6) Din cele analizate rezultă că problema minorilor delincvenţi persistă de mult timp, în 

diferite ţări deosebit, însă toate ţările tind spre un sistem de justiţie mai adecvat. 

A. Un model ar fi cel al Angliei şi a Ţării Galilor. 

Regimul juridic al minorului delincvent în Anglia şi Ţara Galilor, evidenţiază particularităţi 

care ţin de însuşi specificul sistemului de drept englez bazat pe cutumă, pe acte ale Parlamentului 

şi pe precedentul judiciar. 

Până în secolul al XIX- lea, peste 200 de infracţiuni se pedepseau cu moartea, iar minorii 

erau socotiţi după vârsta de 8 ani, infractori adulţi. 

Minorii infractori erau trimişi la aceleaşi închisori, înainte de proces, judecaţi de aceleaşi 

instanţe şi condamnaţi la aceleaşi pedepse , inclusiv moartea , deportarea sau închisoarea, ca şi 

adulţii. Dezvoltarea ulterioară a unui sistem judiciar, separat pentru minori, în Anglia a constituit  

un răspuns la ameninţarea pe acre o reprezenta delicvenţa juvenilă faţă de ordinea stabilită de stat, 

în condiţiile în care juraţii refuzau săi mai condamne din cauza pedepselor prea dure pe care ei, ar 

fi trebuit să o suporte.  

În prezent, în cadrul Ministerului de Interne de care aparţinea sistemului penitenciar, există 

un serviciu al probaţiunii care are 55 de oficii în toată Anglia.  

Oficiile locale beneficiază  de consilieri locali din cele mai diferite domenii, inclusiv 

politicieni şi profesori universitari. La realizarea acestor obiective contribuie şi filiale din ţari ale 

Organizaţiei Naţiunilor a victimelor, precum şi Asociaţiile Creştine din penitenciare britanice cu 

care serviciile de probaţiune colaborează. 

7) Regimul   penal diferenţiat  pentru minori funcţionează potrivit unei legi din 1908, care a 

prevăzut înfiinţarea unor tribunale separate, pentru minori având o jurisdicţie dublă; ele judecau atât 

cauzele penale cît şi pe cele de ocrotire a copilului. Din 1925, toate tribunalele au în structura lor ofiţeri 

de probaţiune. Perfecţionarea acestui sistem  în anul 1974  prin reglementarea serviciului în folosul 

comunităţii, măsura care presupune participarea activă a minorului sau, a tânărului condamnat la o 

operă de redresare socială ce permitea comunităţii să participe la tratamentul acestuia. 

O altă măsură este tratamentul intermediar – este situat între libertatea supravegheată şi 

plasamentul într-o instituţie şi implică programe adaptate la diverse categorii de minori şi tineri 

delincvenţi. 

B. Modelul Scoţian – până la adoptarea Legii din 1968 a asistenţii sociale, tratamentul 

aplicat minorilor şi tinerilor infractori era similar cu cel din majoritatea ţărilor Europei, caracterizat 

prin severitatea şi implicarea instanţelor de judecată în soluţionarea cauzelor privitor la minori. 

Legea instituie anumite organe locale (Children`s Penal – Comitet al Copilăriei) în cadrul 

cărora activează pe bază de voluntariat Consilii de audiere a minorilor coordonate de o persoană 

oficială numită Raportor.    

Când Raportorul se convinge că minorul sub 16 ani are nevoie de măsuri obligatorie de 

ocrotire apelează la Consilii de audiere. 

Audierea minorului se poate finaliza  cu următoarele hotărâri: 

- respingerea sesizării ; 

- acceptarea cauzei şi emiterea unei hotărâri de supraveghere; 

- supravegherea într-o instituţie ( şcoală, cămin); 

după cum menţionează unii autori – că sistemul scoţian este foarte potrivit pentru minori sub 15 

ani, ei sugerează introducerea sistemului de audieri şi în restul Regat Unit.  

C. Modelul Ţărilor Nordice – un model preponderat, ce implică protecţia minorului 

delicvent în cadrul familii, a comunităţii în general, ei pun pe acelaşi plan pe minorii delincvenţi 

cu alte categorii de minori aflaţi în dificultatea de adaptare şi de integrare socială, într-o asemenea 

viziune dispare diferenţa dintre prevenire şi presiune. 
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În Suedia, potrivit unei legi intrate în vigoare la 1ianuarie 1982, faptele minorului sub 15 

ani sunt în competenţa comisiei locale de ajutor social. Aceste comisii sunt obligate să asigure 

fiecărei familii sau persoane servicii informaţionale şi asistenţă de care au nevoie. În luarea unor 

măsuri cu privire la minori, aceste organisme trebuie să ceară consimţământul minorului în cauză 

sau al reprezentantului său legal. Când măsura nu este acceptată, dar se consideră că este spre 

binele minorului, este sesizat tribunalul administrativ care o impune. 

Prevenirea delicvenţei este asigurată în mare parte de poliţie, din anul 1973 funcţionează 

în cadrul poliţiei un Comitet de supraveghere cu sarcini de prevenire criminală şi de menţinere a 

ordinii publice. 

În Finlanda, minorii răspund penal potrivit dreptului comun, de la vârsta de 15 ani ca şi în 

Suedia, iar tratamentul minorilor delincvenţi ca şi al tinerilor infractori între 18-20 ani. 

D. Modelul danez – răspunderea penală  este stabilită, în această ţară, de la 15 ani. Prima 

lege specială de protecţie a copilăriei, ce a fost adoptat în anul 1905, întitulându-se „Consiliul de 

tutelă”, în anul 1933 se înlocuieşte printr-un Comitet de protecţie a copilăriei în fiecare comună. 

Aceste comitete sunt formate din: 

- un psihiatru; 

- un psihopedagog ; 

- un jurist; 

- un asistent social ce depinde de Ministrul Afacerilor Sociale şi nu de Ministerul justiţiei. 

Rolul lor fiind de a acorda ajutorul necesar minorilor în conflict cu legea. 

E. Modelul belgian – prevede un dublu sistem de protecţie a minorului delincvent; unul 

social, prin comitetele de protecţie a tineretului din subordinea unui organism social destinat pentru 

a lua măsuri de ajutor  minorului sub 21 ani, şi altul judiciar, prin tribunalul de prima instanţă. 

Competenţa acestei instanţe se exercită asupra minorilor sub 18 ani. 

Legea prevede şi posibilităţile plasării minorului în muncă sau într-un stabiliment, ţinând 

seama de vârsta minorului, de starea lui psihică1, de capacitatea lui intelectuală şi de aspiraţiile 

profesionale. În Belgia, legea privind protecţia tineretului nu prevede închisoare pentru minori 

care nu au atins vârsta răspunderii penale decât în două cazuri: 

1) când minorul în vârstă de peste 16 ani este pus la dispoziţia guvernului; 

2) când este imposibil de a se găsi o persoană  ori o instituţie care să-l primească pe minor. 

Poliţia are o dublă misiune, pe de o parte de a ancheta faptele şi activităţilor minore sesizând 

tribunalul competent, iar pe de altă parte are o  misiune de poliţie administrativă în cazurile când 

aceasta se ocupă cu transferarea minorilor plasaţi dintr-un stabiliment în altul.  

Din cele analizate rezultă că sau folosit metode pentru a proteja minorii ce sunt în conflict 

cu legea2 şi de  nu ale aplica pedepse ca şi celor maturi, aceste procese rămân în continuare un 

obiect de reflecţii şi de preocupare în vederea identificării de noi rezolvări teoretice şi de noi căi 

de impulsionare a acţiunilor politice de realizare.   

Dacă, avem în vedere natura, intensitatea şi gravitatea faptelor penale comise de minori şi 

tineri, indiferent de tipul de statistică oficială utilizată se poate constata că pe primul loc este situată 

infracţiunea contra patrimoniului public în particular (furturi şi tâlhării), urmate de cele de 

cerşetorie, vagabondaj, viol şi omor, care conferă fenomenului de delicvenţă juvenilă o donaţie 

specifică, diferită de cea a adulţilor. Departe de a căpăta dimensiuni extrem de îngrijorătoare, aşa 

cum se afirmă uneori datorită unei mediatizări puternice, delicvenţa juvenilă înregistrează în 

momentul de faţă o creştere constantă, atât de semnificativă din punct de vedere al gravităţii şi 

intensităţii şi fără ca această creştere să fie mult superioară delicvenţii juvenile înregistrate, în 

anumiţi ani, în perioada regimului totalitar. Totuşi, principalele schimbări „calitative” intervenite 

în structurile delicvenţei juvenile  după 1989 constau în: 

                                                           
1 I.Plămadeală, C.Burdulea,”Psihologia desfaşurarii acţiunilor  de urmarire penală a masurilor de investigaţie 

operativă” ed. Elan Poligraf, Chișinău, p.96 
2 I.Pitulescu „Delicvenţa Juvenila”, ed.Humanitas, Bucureşti, 1991,p.117 
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a) creşterea sensibilă a infracţiunilor comise de minori prin violenţă şi agresivitate (viol, 

tâlhărie, omor, vătămări corporale et.),rata de creştere  a acestui tip de infracţiuni fiind sensibil 

apropiată celei care caracterizează categoriile de infractori adulţi; 

b) concomitent cu creşterea constantă a numărului de minori aflaţi în conflict cu legea se 

constată şi o intensificare a gravităţii faptelor comise de aceştia, concretizate în modalităţile şi 

mijloacele de săvârşire, gradul de participare, modurile urmărite; 

c) scăderea sensibilă a nivelului de vârstă de la care minorii îşi încep cariera infracţională, 

categoria de vârstă cea mai expusă comiterii de furturi, acte de vagabondaj şi cerşetorie fiind ceea 

între 11-14 ani, în timp ce minorii aflaţi între 14-18 ani comit cu predilecţie acte de tâlhărie, lovituri 

grave, violuri, omoruri, chiar trafic şi deţinere de stupefiante. 

În faţa acestor schimbări de esenţă intervenite în fenomenul delicvenţii juvenile, reacţia de 

apărare socială venită din parte instituţiilor specializate cu controlul şi tratamentul criminalităţii s-

a concretizat în forma creşterii îi intensificări sancţiunilor privative de libertate adoptată  faţă de 

tinerii delicvenţi.1 

Astfel, în timp ce între 1994-1995 s-a înregistrat  un procent de 35% în aplicarea sancţiunii 

închisorii pentru infractori adulţi, circa 40-45%  dintre infractori minori au fost condamnaţi de 

către instanţe cu  pedeapsa închisorii. Din nefericire , înăsprirea sancţiunilor privative de libertate 

faţă de infractori  minori nu pare să conducă la scăderea  ponderii infracţiunilor comise de ei în 

ansamblul fenomenului de criminalitate, întrucât atât centrele de reeducare, cât şi penitenciarele  

continuă să reprezinte medii propice pentru apariţia unor conduite  imitative în rândul tinerilor, 

majoritatea recidiviştilor provenind din  acele centre de reeducare şi penitenciare. 

Măsurile privative de libertatea adoptată faţă de minorii care au comis infracţiuni, în afara 

faptului că nu s-au dovedit pe deplin eficace2, nu au darul de a înlătura sentimentul neputinţei şi 

indiferenţei manifestat  în  rândul factorilor un rol de prevenire şi control şi al opiniei publice, 

resemnate faţă de ideea imposibilităţii combaterii şi contracarării  eficiente a criminalităţii juvenile. 

Pentru acest motiv, este necesară o schimbare importantă în politicile penale şi sociale de 

prevenire şi tratament a criminalităţii juvenile în societatea R.Moldova prin diversificarea formelor 

şi modalităţilor de prevenţie, intervenţie şi postvenţie desfăşurate de instituţiile  cu rol de 

socializare, adaptare şi control social a tinerelor, care vor trebuie să se includă prioritar:  

a) înfiinţarea şi funcţionarea unor instanţe speciale pentru cauzele cu minorii infractori 

şi, în general, organizarea unei justiţiei pentru delicvenţii minori  în conformitate cu standardele 

justiţiei pentru minori existente în alte ţări europene şi americane; 

b) diversificarea actualului sistem de măsuri juridice aplicat minorilor infractori, prin 

creşterea ponderii sancţiunilor ne privative de libertate şi diminuare corespunzătoare a celor bazate 

pe arest şi privare de libertate, în funcţie de natura şi gravitatea infracţiunilor, modul de realizare, 

antecedentele minorului şi personalitatea acestuia; 

c) funcţionarea şi extinderea sistemului de probaţiune în cazul justiţiei  pentru minori, 

după modelul existent în alte legislaţii penale; 

d) creşterea rolului comunităţii în procesul de susţinere şi reintegrarea  socială a 

minorului  infractor, în scopul de ai proteja de contactul cu legea penală şi de a beneficia de un 

tratament eficient, echitabil şi uman; 

e) derularea unor programe de asistare socială şi juridică a minorilor în perioada 

adolescenţei, când sunt mai expuşi la un comportament deviant, datorită gradului ridicat de 

vulnerabilitate criminogenă specific acestei perioade. 

Evoluţia delicvenţei juvenile în societate contemporană a  determinat organismul 

internaţional să se preocupe de reeducarea minorului în conflict cu legea, iar prevenirea delicvenţei 

juvenilă este o parte importantă în reeducarea criminalităţii în societate.  

                                                           
1 Rusu Vitalie, Particularități de procedurăpenală în privința minorilor”, Chișinău,2001,p. 7-10 
2 Ş.Stamatin, V.Rusu „Minorii procesului penal în disjungerea cauzei”, Chişinău 2003, p.146 , materiale conferinţei 

ştiinţifico-practice internaţionale, 18-19.04.2003 
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O dată cu semnarea de către Republica Moldova a Convenţiei ONU cu privire la drepturile 

copilului şi aderarea la alte standarde internaţionale, au fost iniţiate o serie de acţiuni pentru 

ajustarea legislaţiei naţionale şi a practicilor la normele universale, în baza unui parteneriat între 

stat, societatea civilă cît şi alţi cetăţeni străini.  

Prevederile Convenţii au fost incluse în dreptul naţional al Republicii Moldova. Astfel, Legea 

cu privire la drepturile copilului prevede că un copil este orice persoană sub 18 ani, iar Codul penal 

al Republicii Moldova stabileşte limita de vârstă de la care începe răspunderea penală – 16 ani. 

Standardele internaţionale stabilesc un număr de principii directoare privind justiţia 

juvenilă. Această se bazează pe obligaţiile statului de a asigura interesul superior al fiecărui copil 

şi de a garanta că măsurile luate faţă de copii care au încălcat Legea sunt proporţionalitatea cu 

gravitatea infracţiunii comise şi iau în considerare circumstanţele personale a fiecărui minor1.  

Deci, drept concluzie, constatăm că statul trebuie să recunoască dreptul fiecărui copil, 

acuzat de comiterea unei infracţiuni, de a fi tratat într-o manieră compatibilă cu promovare a 

simţului de demnitate şi valoare ale minorului, luând în considerare vârsta minorului şi dorinţa de  

a promova reintegrarea copilului şi asumarea unui rol constructiv în societate. 
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private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale”. 

Dreptul la viața privată nu este un drept absolut, ceea ce presupune posibilitatea 

restrângerii acestui drept în favoarea altor drepturi garantate de Convenția. Astfel, articolul 8 

paragraful (2) al Convenţiei prevede: “Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în 

exercitarea acestui drept decît în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege şi dacă 

constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea naţională, 

siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, 

protejarea sănătăţii sau a moralei, ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora”. 

Curtea Europeană  a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa a elaborat o practică de 

examinare a cazurilor unde se invocă încălcarea articolului 8 din Convenţie, care se rezumă la 

verificarea a următoarelor: dacă a avut loc ingerinţa în drepturile sale garantate prin articolul 8 

din Convenţie. După constatarea ingerinţei, Curtea stabileşte dacă această ingerinţă a avut loc 

în conformitate cu paragraful 2 al articolului 8 al Convenţie. Lista scopurilor ingerinţelor este 

exhaustivă şi include: securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, 

apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a moralei, protejarea 

drepturilor şi libertăţilor altor persoane.  

Din conţinutul paragrafului 2 al articolului 8 destingem condiţiile în care ingerinţa o să 

fie considerată în conformitate cu Convenţia: ingerinţa să fie prevăzută de lege. Această ingerinţă 

să fie o măsura necesară într-o societate democratic. Ingerinţa să fie îndreptată întru asigurarea 

unuia din următoarele scopuri: securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică 

a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a moralei, 

protejarea drepturilor şi libertăţilor altora. 

În prezenta lucrare vom analiza stndardele stabilite de Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului și practica acesteia în care au fost invocate încălcarea articolului 8 din Convenţie.  

Cuvintele-cheie: Curtea Europeană a Drepturilor Omului, articolului 8, Convenţia pentru 

apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, viaţa privată, ingerinţă, restricţii, 

limitări, derogări, prevăzut de lege, necesară într-o societate democratică, securitatea naţională, 

siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, 

protejarea sănătăţii sau a moralei, protejarea drepturilor şi libertăţilor altora. 

 

Importanța dreptului. 

Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie este un drept fundamental al individului, 

garantat de articolul 8 al Convenţiei Europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale, care prevede: „Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de 

familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale”.1 

Importanţa dreptului este enormă, ceea ce se confirmă prin faptul garantării acestui drept 

în actele fundamentale internționale. Este recunoscut în articolul 12 al Declaraţiei Universale a 

drepturilor omului: “Nimeni nu va fi obiectul unor imixtiuni arbitrare în viaţa sa particulară, în 

familia sa, în domiciliul său ori în corespondenţă, nici al unor atingeri ale onoarei sau reputaţiei 

sale. Orice persoană are dreptul la protecţia legii împotriva unor astfel de imixtiuni sau atingeri”. 2 

La nivel naţional, dreptul la respectarea vieţii private şi de familie este un drept 

constituţional, consfinţit în Constituţia Republicii Moldova în articolul 28: „Statul respectă şi 

ocroteşte viaţa intimă, familială şi privată”.3  

Prin acestea reglementări la nivel naţional şi internaţional se constată importanța 

deosebită a dreptul la respectarea vieţii private în orice societate democratică.  

                                                           
1 Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale din 04.11.1950, Publicată în ediţia 

oficială "Tratate internaţionale", 1998, volumul 1, p.341 
2 Declaraţia Universală a drepturilor omului din 10.12.1948, Publicată în ediţia oficială "Tratate internaţionale", 1998, 

volumul 1, p.11 
3 Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994, Monitorul Oficial al R.Moldova nr.1 din 12.08.1994, Republicat: 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.78/140 din 29.03.2016 
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Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie face parte din categoria drepturilor cu 

derogări speciale, din care mai fac parte articolele 9-11 ale Convenţiei, care au o structură 

omogenă compus din două părţi: (1) primul paragraf garantează drepturile (dreptul la respectare 

a vieţii private şi de familie (art.8), libertatea de gîndire, de conştiinţă şi de religie (art.9), libertatea 

de exprimare (art.10), libertatea de întrunire şi de asociere (art.11)), şi (2) al doilea paragraf care 

prevede derogare de la dreptul garantat în primul alineat al articolului, care permite ingerinţa 

(interferenţa) statului în dreptul respectiv. 

Deşi au caracteristici omogene, după forma şi structura articol 8 are anumite detalii 

specifice, astfel, doar articolul 8(1) din Convenţie prevede drept temei de derogare bunăstarea 

economică a ţării (“economic well-being”).1 

În ce priveşte derogările la articolul 8 din Convenţie, acestea sunt la prima vedere, atît de 

numeroase, încât par să transforme într-o iluzie principiul apărat. O lungă perioadă, din cauza acestei 

stucturi, juriştii nu prea utilizau articolul dat, până când au înţeles importanţa majoră acelui de-al doilea 

paragraf: odată stabilit principiul aplicabilităţii dreptului prevăzut în §1, este suficient de demonstrat 

că acţiunea litigioasă nu intră în cadrul restricţiilor prevăzute în §2 pentru a stabili încălcarea.2 

 

Condițiile de aplicare a articolului 

Condițiile de aplicare a dreptului la respectarea vieţii private şi de familie garantat de 

articolul 8 paragraful (1) al Convenției este nemijlocit legată de restricțiile și posibilitatea 

restrângerii acestui drept prevăzută la articolul 8 paragraful (2). Astfel, pentru a urmări aplicarea 

acestui drept, vom examina condiţiile de aplicare a acestor ingerinţe.  

În urma celor expuse, constatăm că dreptul garantat prin articolul 8 al Convenţiei nu este 

un drept absolut, implicând unele restricții generate de necesitatea protecției altor valori 

fundamentale, cum ar fi securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, 

apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a moralei, ori protejarea 

drepturilor şi libertăţilor altora. 

Articolul 8(2) al Convenţiei prevede: “Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în 

exercitarea acestui drept decît în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege şi dacă 

constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea naţională, 

siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, 

protejarea sănătăţii sau a moralei, ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora”.3  

În speţa Elberte împotriva Letoniei4 Curtea a reiterat să scopul esenţial al art. 8 este de a 

proteja fiecare persoană împotriva amestecului arbitrar din partea autorităţilor publice. Orice 

amestec prevăzut la art. 8 § 1 trebuie justificat în conformitate cu § 2, respectiv ca fiind „prevăzut 

de lege” şi „necesar într-o societate democratică” pentru unul sau mai multe scopuri legitime 

enumerate aici. Noţiunea de necesitate înseamnă că amestecul trebuie să corespundă unei nevoi 

sociale stringente şi, în special, că este proporţional cu scopul legitim urmărit de autorităţi (§103). 

Din conţinutul paragrafului destingem condiţiile în care ingerinţa o să fie considerată în 

conformitate cu Convenţia: 

1. Ingerinţa să fie prevăzută de lege 

2. Această ingerinţă să fie o măsura necesară într-o societate democratic, şi 

3. Ingerinţa să fie îndreptată întru asigurarea unuia din următoarele scopuri: 

a) securitatea naţională,  

b) siguranţa publică,  

                                                           
1Harris, O’Boyl & Warbrick, Law of the European Convention of Human Rights, second edition, Oxford University 

Press, 2009, p.344 
2 Jean-Loup Charrier, Andrei Chiriac, Codul Convenţiei Euopene a Depturilor Omului, LexisNexis SA 2005, Paris, p.311 
3 Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale din 04.11.1950, Publicată în ediţia 

oficială "Tratate internaţionale", 1998, volumul 1, p.341 
4 Cauza Elberte împotriva Letoniei (Cererea nr. 61243/08) hotărârea din 13 ianuarie 2015 (Accesat la 30.12.2018) 

sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159135 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159135
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c) bunăstarea economică a ţării,  

d) apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, 

e) protejarea sănătăţii sau a moralei,  

f) protejarea drepturilor şi libertăţilor altora 

Curtea Europeană  a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa a elaborat o practică de 

examinare a cazurilor unde se invocă încălcarea articolului 8 din Convenţie, care se rezumă la 

următoarele: reclamantul urmează să probeze faptul ingerinţei în drepturile sale garantate prin 

articolul 8 din Convenţie. Această probare poate să nu fie bazată pe datele faptice, uneori este 

destul să probeze existenţa legislaţiei la nivel naţional care permite ingerinţa în dreptul la viaţa 

privată a reclamantului şi informaţia obţinută de reclamant în privinţa acestei posibilităţi.1 Curtea 

i-a în conisderaţie că des încălcarea dreptului la viaţă privată şi a drepturilor care derogă din  

articolului 8 din Convenţie are loc din partea organelor de poliţie, securitate, activitatea cărora se 

desfăşoară în secret, fără ca persoana în privinţa căreia sunt aplicate măsurile operative de 

investigaţie să cunoască despre acest fapt. 

La prima etapă de examinare  a cazului, Curtea determină dacă a avut loc ingerinţa în sensul 

articolului 8 din Convenţie. În marea majoritatea cazurilor Curtea constată ingerinţa, însuşi 

Guvernul recunoaşte existenţa ingerinţei în acest drept. 

După constatarea ingerinţei, Curtea stabileşte dacă această ingerinţă a avut loc în 

conformitate cu articolul 8(2) al Convenţiei. Lista scopurilor ingerinţelor este exhaustivă şi nu 

prevede careva derogări.  

1.1.1. Ingerinţa să fie prevăzută de lege 

Prima condiţie prevăzută la articolul 8(2) al Convenţiei pentru justificarea ingerinţei în 

dreptul la respectarea vieţii private este ca această să fie prevăzută de legislaţia naţională. Cu alte 

cuvinte ingerinţa trebuie să aibă temei legal. 

Prin “lege” se face referire la izvoarele de drept în sens material. Instanţele naţionale au 

rolul de a determina această bază legală după cum tot ele sunt chemate să interpreteze norma 

materială aplicabilă cazului. 

Astfel, Curtea a statuat în sensul că pentru a determina dacă o ingerinţă este „prevăzută de 

lege", revine în primul rând autorităţilor naţionale competenţa de a interpreta normele interne de 

drept, iar organele Convenţiei au o putere limitată de control asupra modului cum şi-au îndeplinit 

acest rol.2 

În speţa Broniowski v. Poland3, Curtea a statuat „...orice intervenție de către o autoritate 

publică în dispunerea de drepturi trebuie să fie legală: a doilea alineat din primul paragraf 

autorizează o privare de dreptul numai "supuse condițiile prevăzute de lege ", iar al doilea paragraf 

recunoaște că statele au dreptul de a controla utilizarea proprietății prin aplicarea" legi ". Mai mult 

decât atât, statul de drept, unul dintre principiile fundamentale ale unei societăți democratice, este 

inerent în toate articolele Convenției” (§147). 

Cu toate acestea, principiul legalității presupune, de asemenea, că dispozițiile aplicabile ale 

dreptului intern să fie suficient de accesibile, precise și previzibile. Curtea observă că, în anumite 

privințe, normele sunt lipsite de claritate (...). Curtea, cu toate acestea, este necesar să se asigure 

că maniera în care dreptul intern este interpretat și aplicat - chiar și în cazul în care cerințele au 

fost respectate - nu atrage după sine consecințe în contradicție cu standardele Convenției. Din 

această poziție, elementul de incertitudine în lege și latitudinea considerabilă a autorităților sunt 

aspecte de fond  care trebuie luate în considerare pentru a stabili dacă ingerinţa criticată a încălcat 

                                                           
1 Ивана Роанья, Защита права на уважение частной и семейно жизни в рамках Европейской конвенции о 

защите прав человека, Совет Европы, Страсбург, 2014, p.66 
2 Protecția  dreptului la viață privată și familială, la corespondență și la domiciliu în CEDO,  publicat la LegeAZ.net, 

2016, (Accesat la 30.12.2018) sursa: http://legeaz.net/dictionar-juridic/viata-privata-familiala-corespondenta-

domiciliu-cedo 
3 Case of Broniowski v Poland (Application no. 31443/96) judgment 22 June 2004 (Accesat la 30.12.2018) sursa: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61828 
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balanţa echitabilă (§109,110) vezi Beyeler v. Italy1. 

În speţa S. and Marper v. the United Kingdom2 Curtea reaminteşte jurisprudenţa sa 

constantă în care formularea “prevăzută de lege” înseamnă că măsura contestată trebuie să aibă o 

bază în dreptul intern şi să fie compatibilă cu statul de drept, după cum este în mod expres 

menţionat în preambulul Convenţiei şi inerent obiectului şi scopului articolului 8. Legea trebuie 

să fie, prin urmare, suficient de accesibilă şi previzibilă, altfel spus, să fie formulată cu suficientă 

precizie pentru a permite individului – care poate solicita, după caz, o consultare a specialistului – 

să-şi corecteze conduita. Pentru ca dreptul intern să corespundă acestor cerinţe, el trebuie să 

asigure o protecţie juridică adecvată împotriva arbitrarului şi, respectiv, să indice suficient de clar 

marja de apreciere oferită autorităţilor competente şi modalitatea de exercitare a acesteia (§95). 

În speţa Rotaru c. României3 Curtea reaminteşte jurisprudenţa sa constantă, conform căreia 

„prevăzut de lege” înseamnă nu doar o anume baza legală în dreptul intern, dar şi calitatea legii în 

cauza: astfel, aceasta trebuie să fie accesibilă persoanei şi previzibilă (§52). 

Condiţia “prevăzută de lege” faţă de ingerinţa au fost preocupările Curţii în mai multe 

speţe, astfel în Amann v Switzerland4, Curtea atrage atenția asupra jurisprudenței sale stabilite, 

potrivit căreia expresia "în conformitate cu legea" impune nu numai că măsura contestată ar trebui 

să aibă o bază în dreptul intern, dar, de asemenea, se referă la calitatea legii, solicitând ca aceasta 

să fie accesibilă persoanei în cauză și previzibilă în efectele sale (§50).  

Curtea a elaborat un standard pentru “legea” pentru asigurarea cunoaşterii “legii”, în 

condiţii rezonabile, de către cel căruia i se aplică, ceea ce înseamnă că acea lege trebuie să mai 

îndeplinească două criterii şi anume:  

a) Accesibilitatea legii. Adică legea să fie accesibilă tuturor, să existe un minimum de 

publicitate în privinţa ei. 

Principiul accesibilităţii legii a fost pus în Khan v. United Kingdom5 în care reclamantul a 

invocat încălcarea articolului 8 prin faptul că legislaţia care reglementează utilizarea de dispozitive 

de ascultare sub acoperire nu a fost accesibilă, astfel nu poate fi considerată ca fiind "în 

conformitate cu legea", astfel cum se prevede la articolul 8 § 2 din Convenție (§23). 

Curtea reamintește, că expresia "în conformitate cu legea" nu numai că impune respectarea 

dreptului intern, dar, de asemenea, se referă la calitatea acestei legi, solicitând ca aceasta să fie 

compatibilă cu statul de drept. În contextul supravegherii sub acoperire de către autoritățile 

publice, în speță poliția, dreptul intern trebuie să ofere o protecție împotriva interferențelor 

arbitrare în dreptul unui individ în temeiul articolului 8. Mai mult, legea trebuie să fie suficient de 

clară în ceea ce privește posibilitatea de a oferi indivizilor informaţia adecvată privind condițiile 

în care autoritățile publice au dreptul să recurgă la astfel de măsuri sub acoperire (§ 26). 

La momentul faptelor din prezenta cauză, nu a existat nici un sistem legal de a reglementa 

utilizarea de dispozitive de ascultare sub acoperire, cu toate că Legea poliției 1997 prevede acum 

un astfel de cadru legal. Pagina web a  autorităţii la momentul în cauză nu a fost accesibilă 

publicului. Nu a fost, prin urmare, nici o lege internă care reglementează utilizarea de dispozitive 

de ascultare ascunse la momentul respectiv (§ 27). 

În speţa Govell v. the United Kingdom6 Comisia a constatat că nu există nici un sistem 

                                                           
1 Case of Beyeler v. Italy (Application no.33202/96) judgment 05 January 2000 (Accesat la 30.12.2018) sursa: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58832 
2 Case of S. and Marper v. the United Kingdom (Cererile nr. 30562/04, 30566/04) hotărârea din 04 decembrie 2008 

(Accesat la 30.12.2018) sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122082 
3 Cauza Rotaru c. României (Cererea nr.28341/95) hotărârea 05 may 2000, (Accesat la 30.12.2018) sursa: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122529 
4 Case of Amann v Switzerland (GC) (Application no.27798/95), hotărârea din 16 february 2000 (Accesat la 

30.12.2018) sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58497 
5 Cauza Khan v the United Kingdom (Application no. 35394/97) hotărârea din 12 may 2000 (Accesat la 30.12.2018) 

sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58841 
6 Case of Govell v. the United Kingdom (Application no. 27237/95), Commission's report of 14 January 1998, 

(Accesat la 30.12.2018) sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58841 
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legal care a-r reglementa utilizarea de dispozitive de ascultare sub acoperire, cu toate că Legea 

poliției 1997 avea angajamentul statului de a asigura un cadru legal în cazul, atunci când secțiunile 

relevante ale Legii intră în vigoare. Regulamentul  la momentul în cauză nu au fost nici din punct 

de vedere obligatoriu și nici accesibil publicului. Comisia amintește dificultățile întâmpinate de 

reclamant la obţinerea Regulamentului în cursul procedurii judiciare atunci când poliția a invocat 

că poartă un caracter secret. Prin urmare, nu exista nici o lege internă care reglementează utilizarea 

de dispozitive de ascultare ascunse la momentul respectiv. În consecinţă, Comisia constată că 

interferența în prezenta cauză nu poate fi considerată ca fiind "în conformitate cu legea", așa cum 

este necesar în conformitate cu articolul 8(2) din Convenție (§62,63). 

b) Previzibilitatea legii. Legea trebuie să fie previzibilă, adică cel căruia i se aplică trebuie 

în mod rezonabil să înţeleagă sensul şi, mai ales, să-şi dea seama că aplicarea legii îl priveşte pe 

el. Pevizibilitatea implică caracterul de precizie a normei, care ar permite individului să acţioneze 

în funcţie de acestea prevederi.  

În speţa Elberte împotriva Letoniei1 reclamanta s-a plans la Curte pe faptul că prelevarea 

de ţesut de la soţul său fără consimţământul ei constituie o ingerinţă în viaţa sa privată. Aceasta a 

argumentat că a fost împiedicată să-şi exprime dorinţa cu privire la prelevarea de ţesut de la soţul 

său decedat, n-a fost informată despre această ingerinţă (§91). 

Curtea face trimitere la interpretarea dată expresiei „prevăzut de lege” în jurisprudenţa sa. 

În prezenta cauză, o relevanţă deosebită o are cerinţa ca măsura în litigiu să aibă temei în legislaţia 

internă, care ar trebui să fie compatibil cu statul de drept, ceea ce, la rândul său, înseamnă că 

legislaţia internă trebuie să fie formulată cu suficientă precizie şi trebuie să asigure o protecţie 

juridică adecvată împotriva arbitrariului. În consecinţă, legislaţia internă trebuie să precizeze 

suficient de clar marja de apreciere conferită autorităţilor competente şi modalitatea de exercitare 

a acesteia (§104). 

Prin urmare, Curtea concluzionează că ingerinţa în dreptul reclamantei la respectarea vieţii 

sale private nu a fost una „prevăzută de lege” în sensul art. 8 § 2 din Convenţie. În consecinţă, a 

fost încălcat art. 8 din Convenţie (§117). 

De asemenea, Curtea reaminteşte că principiul legalităţii obligă statele nu doar să respecte 

şi să aplice, în mod previzibil şi consecvent, legile pe care le-a promulgat, ci să asigure totodată, 

ca element necesar, condiţiile legale şi practice pentru punerea lor în aplicare (§114).2 

În speţa Malone împotriva Regatului Unit3 Curtea reaminteşte că sintagma «prevăzută de 

lege» nu se referă doar la dreptul intern, ci vizează şi calitatea «legii»; prin aceasta expresie se 

înţelege compatibilitatea legii cu principiul preeminenţei dreptului, menţionat explicit în 

preambulul Convenţiei (...). Înseamnă - şi aceasta reiese din obiectul şi din scopul articolului 8 - 

că dreptul intern trebuie să ofere o anume protecţie împotriva încălcărilor arbitrare ale drepturilor 

garantate de paragraful 1 (...). Or, pericolul arbitrarului apare cu o deosebită claritate atunci când 

o autoritate îşi exercită în secret atribuţiile (...). 

[...] Deoarece aplicarea unei măsuri secrete de supraveghere a convorbirilor telefonice nu 

poate fi cenzurată de persoana vizată sau de public, «legea» contravine principiului preeminenţei 

dreptului atunci când marja de apreciere acordată executivului, nu este limitată. Prin urmare, legea 

trebuie să definească suficient de clar limitele marjei de apreciere acordate executivului, dar şi 

modalităţile de exercitare, având în vedere scopul legitim al măsurii în discuţie, pentru a oferi 

persoanei protecţie adecvată împotriva arbitrarului.”(§66) 

2.2. Ingerinţa trebuie să corespundă scopului.  

O dată stabilită ingerinţa în dreptul la viaţă privată “în conformitate cu legea” cum prevede 

                                                           
1 Cauza Elberte împotriva Letoniei (Cererea nr. 61243/08) hotărârea din 13 ianuarie 2015 (Accesat la 30.12.2018) 

sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159135 
2 Cauza Elberte împotriva Letoniei (Cererea nr. 61243/08) hotărârea din 13 ianuarie 2015 (Accesat la 30.12.2018) 

sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159135 
3 Case of Malone v the United Kingdom (Application no. 8691/79) hotărârea din 02 august 1984 (Accesat la 

30.12.2018) sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57533 
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articolul 8(2) al Convenţiei, Curtea determină următorul element: dacă ingerinţa are scop legitim. 

De a stabili pentru care scop a avut loc limitarea dreptului reclamantului prevăzut la 

articolul 8(1) al Convenţiei îi revine statului. 

Acestea scopuri sunt enumerate în articolul 8(2) al Convenţiei, şi se eferă la: “…securitatea 

naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor 

penale, protejarea sănătăţii sau a moralei, ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora”. 

Aceasta listă a scopurilor legitime este practic similară cu cea prevăzută în articolele 9-11 

ale Convenţiei, cu singură excepţie că doar articolul 8 din Convenţie prevede drept temei de 

derogare bunăstarea economică a ţării (“economic well-being”).1 

Practic permanent statul a reuşit să convingă Curtea că a acţionat conform scopurilor, chia 

dacă reclamantul a contestat acest fapt. 2 Ca excepţie, cand Curtea a respins argumentele Guvernului 

privind scopul legitim este speţa Nowicka v Poland3, în care reclamantul s-a plâns că restricția 

dreptului la vizită a membrilor familiei în timpul detenției, a încălcat articolul 8 din Convenție. 

Guvernului a susţinut că detenția reclamantului a urmărit scopul legitim executării ordinelor 

judecătorești legale. Cu toate acestea, deși detenția în sine ar putea fi considerată a urmări scopurile 

legitime ale prevenirii criminalității și protecția sănătății și a drepturilor altora, decizia judecătorului 

de a restrânge dreptul reclamantei la o vizită pe lună nu a urmărit, și nu a fost proporțională cu orice 

scop legitim. Guvernul nu au reușit să demonstreze că aceasta a fost justificată prin faptul ca fiind o 

restricție normală asupra vieții de închisoare și disciplină în timpul detenției. 

Curtea concluzionează că restricția privind dreptul reclamantului de a fi vizitat de membrii 

familiei sale o dată pe lună, în timp ce se afla în detenție nu au urmărit, și nu a fost proporțională 

cu orice scop legitim, și, prin urmare, a încălcat articolul 8 din Convenţie (§73-77). 

Au fost cazuri când Curtea s-a abătut de la lista scopurilor enumerate în articolul 8(2) din 

Convenţie şi a recunoscut ingerinţa drept legitimă în baza altui scop decât cele stabilite, este 

exemplu din speţa Nnyanzi v the United Kingdom4, în care reclamanta s-a plâns pe expulzarea ei 

în Uganda ar constitui o ingerință disproporționată în dreptul la respectarea vieții sale private în 

încălcarea articolului 8 din Convenție. Curtea a constatat că expulzarea a fost “în conformitate cu 

legea” și este motivată de un scop legitim, și anume menținerea și executarea controlului 

imigrației. În ceea ce privește necesitatea ingerinței, Curtea constată că orice viață privată pe care 

reclamanta și-a aranjat în timpul șederii sale în Regatul Unit, atunci când afectează echilibrul 

interesului public legitim în controlul efectiv al migrației, expulzarea n-ar fi o intervenție 

disproporționată (§76).  

Referitor la scopurile prevăzute în articolul 8(2) al Convenţiei se menţionează: “Nu este 

admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decît în măsura în care acest 

amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este 

necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea 

ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a moralei, ori protejarea drepturilor şi 

libertăţilor altora”. 

Nu se admit abateri de la scopurile indicate în paragraful 2, fapt confirmat suplimentar în 

articolul 18 din Convenţie, care prevede limite restrîngerii drepturilor: “Restrîngerile care, în 

termenii prezentei convenţii, sunt aduse respectivelor drepturi şi libertăţi nu pot fi aplicate decît în 

scopul pentru care ele au fost prevăzute”. 

a) Securitatea naţională, ca scop al ingerinţei în dreptul la viaţă privată se referă la 

protecţia statului împotriva acţiunilor inamicilor interni sau externi, lovituri de stat, insurecţii 

                                                           
1 Harris, O’Boyl & Warbrick, Law of the European Convention of Human Rights, second edition, Oxford University 

Press, 2009, p.344 
2 Harris, O’Boyl & Warbrick, ibidem, p.407 
3 Case of Nowicka v Poland (Application no.30218/96), hotărârea din 03 december 2002 (Accesat la 30.12.2018) 

sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60791 
4 Case of Nnyanzi v the United Kingdom (Application no. 21878/06) hotărârea din 08 April 2008 (Accesat la 

30.12.2018) sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85726 
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împotriva sistemului democratic de guvernare. Statul şi-a motivat cu acest scop ingerinţa în 

cazurile de supravegherea ascunsă a persoanelor, colectarea ascunsă de informaţii despre o 

persoană anumită. Des se foloseşte în cazurile de spionaj, combaterea terorismului.1 

În speţa Klass and others v Germany2, reclamanții, cinci cetățeni germani, sunt judecători 

şi avocați, susțin că Legea privind secretul corespondenţei poştale, electronice şi 

telecomunicaţiilor, denumită “G 10” este contrară Convenţiei. Ei nu contestă faptul că statul are 

dreptul de a recurge la măsurile de supraveghere avute în vedere de legislație; acestea contestă 

legislația care permite aceste măsuri, fără a obliga autoritățile, în fieare caz să notifice persoanele 

în cauză după eveniment, și în care exclude orice cale de atac în fața instanțelor împotriva 

ordonarea și executarea unor astfel de măsuri.  

Rămâne să se stabilească dacă alte condiții, prevăzute la articolul 8(2) din Convenţie, au 

fost de asemenea îndeplinite. În opinia guvernului și Comisiei, interferența permisă de legislația 

în litigiu a fost "necesară într-o societate democratică, în interesul securității naționale" și / sau 

"pentru prevenirea tulburării sau a criminalității". În fața Curții, Guvernul a susținut că ingerința a 

fost justificată suplimentar "în interesul siguranței publice ..." și "pentru protecția drepturilor și 

libertăților altora". 

G 10 definește cu precizie, și, prin urmare, limitele, scopurile pentru care pot fi impuse 

măsurile restrictive. Aceasta prevede că, în scopul de a proteja împotriva "pericole iminente" care 

amenință "libertatea democratica a ordinii constituționale", "existența sau securitatea Federației 

sau a unui land", "a securității forțele armate (aliate)" staționate pe teritoriul Republicii sau 

securitatea "trupele uneia dintre cele trei puteri staționate în landul Berlin", autoritățile competente 

pot autoriza restricțiile menționate anterior. Curtea, care împărtășește punctul de vedere al 

guvernului și Comisiei, constată că obiectivul G 10 este într-adevăr, pentru a proteja securitatea 

națională și/sau pentru a preveni tulburări sau a unei infracțiuni, în conformitate cu articolul 8(2) 

din Convenţie. Pe de altă parte, trebuie să se verifice dacă mijloacele prevăzute în legislația în 

domeniu pentru realizarea obiectivului sus-menționate rămân în toate privințele în limitele la ceea 

ce este necesar într-o societate democratic (§43-46). 

În speţa Leander v Sweden3, reclamantul s-a plâns că procedura controlului personalului, aşa 

cum a fost aplicată în cazul lui, a cauzat o încălcare a articolului 8. El a afirmt că anticidentele sale 

personale sau politice  nu puteau fi considerate de aşa natură încât să se impună necesutatea într-o 

societate democratică de a inregistra informaţii cu privire la propria persoană în fişierul direcţiei 

pentru securitat, de a-l cataloga ca prezentând „un pericol pentru securitate” şi, respectiv, de a nu-i 

accepta candidatura pentru postul în litigiu. Suplimentar, el a susţinut că ordonanţa privind controlul 

personalului nu poate fi considerată drept „lege” în sensul paragrfaului 2 al articolului 8. 

Curtea recunoaşte că autorităţile naţionale se bucură de o marjă de apreciere, amploarea 

căreia depinde nu numai de natuura scopului legitim urmărit, dar de asemenea de natura specială 

a ingerinţei. În speţă, trebuie să fie stabilit un echilibru între interesul Statului respondent de a 

proteja securitatea naţională şi caracterul grav al ingerinţei în dreptul reclamantului la respectarea 

vieţii sale private. 

Cât priveşte scopul protecţiei securităţii naţionale, Statele Contractante trebuie să dispună, 

în mod obligatoriu, de legi care să confere autorităţilor naţionale comtpetente puterea, în primul 

rând, de a colecta şi de a introduce în registre inaccesibile publicului informaţii cu privire la diferite 

persoane şi, în aldoilea rând, de a utiliza această informaţie la evaluarea satisfacerii exigenţelor 

pentru ocuparea unor posturi de importanţă din perspectiva securităţii naţionale de către candidaţi. 

În mod evident, ingerinţa în litigiu a afectat negativ interesele legitime ale dlui Leander prin 

consecinţele pe care le-a avut asupra posibilităţilor lui de acces la anumite posturi senzitiveîn 

                                                           
1 Ивана Роанья, ibidem, p.79 
2 Case of Klass and others v Germany (Application no. 5029/71) hotărârea din 06 september 1978, (Accesat la 

30.12.2018) sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510 
3 Case of Leander v Sweden (Application no. 9248/81) hotărârea din 23 March 1987 (Accesat la 30.12.2018) sursa: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94309 
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cadrul serviciului public. Pe de altă parte, dreptul de acces la serviciul public nu este garantat de 

Convenţie, şi separat de aceste consecinţe, ingerinţa nu-l împiedică pe reclamant să se bucure de 

viaţa lui privată.În aceste circumstanţe, Curtea acceptă că Statul respondent a beneficiat de o largă 

marja de apreciere la evaluarea necesităţii sociale imperioase în speţă şi, în particular, la alegerea 

modalităţilor de realizare a scopului legitim de protecţie a securităţii naţionale (§47, §59). 

În speţa Kennedy v the United Kingdom1, reclamantul s-a plâns că comunicările sale au 

fost interceptate ilegal, în scopul de a-l intimida și submina activitatea comercială, prin încălcarea 

articolului 8 din Convenție, a susținut că regimul instituit în temeiul Legii pentru autorizarea 

interceptării comunicărilor interne nu corespunde cerințelor articolului 8(2) din Convenție. 

În cazul Legii privind măsurile de investigaţie, care prevede că interceptarea poate avea loc 

numai în cazul în care Secretarul de stat consideră că este necesar, în interesul securității naționale, 

în scopul prevenirii sau detectării infracțiunilor grave sau în scopul protejării bunăstării 

economice. Reclamantul critică termenul “securitate națională” ca fiind insuficient de clar. Curtea 

n-a fost de accord şi a statuat că termenul de “securitate națională” este frecvent utilizată în 

legislațiile naționale și internaționale și constituie unul dintre obiectivele legitime la care se referă 

articolul 8§2. Curtea a subliniat anterior că cerința "previzibilității" din legea nu merge atât de 

departe încât să oblige statele să pună în practică prevederile legale care enumeră în detaliu toate 

actele care ar putea determina o decizie de a expulza o persoană pe motive de "securitate 

națională". Prin natura lucrurilor, amenințările la adresa securității naționale pot varia în caracter 

și poate fi neanticipate sau dificil de definit în prealabil. Considerații similare se aplică la utilizarea 

termenului în contextul supravegherii secrete. În practica Regatului Unit se permite supravegherea 

activităților care amenință siguranța sau bunăstarea statului și activitățile care sunt destinate pentru 

a submina sau răsturna democrația parlamentară prin mijloace politice, industriale sau violente 

(§99, §100, §159).  

b) Siguranţa publică, este unul din scopurile la care mai rar se faced trimitere. În 

majoritatea cazurilor acesta s-a invocat  împreună cu securitatea naţională şi apărarea ordinii şi 

prevenirea faptelor penale2.  

Siguranţa public ca scopul ingerinţei în articolul 8 din Convenţie a fost examinat în speţa 

X. and Y. v Switzerland3, reclamanții fiind un cuplu căsătorit, cetățeni elvețieni, care au fost 

extradaţi din Brazilia în Elveția, unde au fost acuzați de fraudă. În scopul de a facilita contactul cu 

apărătorul lor comun au fost deținut timp de două luni, separat în aceeași închisoare. Ei au cerut 

să-i fie asifurate contactelor nesupravegheate, în scopul menţinerii viaţii conjugale. Reclamanții s-

au plans pe refuzul autorităților închisorii elvețiene de a le permite relațiile conjugale în timpul 

detenției lor în care acestea ambii au fost deținuţi timp de aprx. 2 luni.  

Comisia, în general, consideră justificat să nu permită relații conjugale în închisoare 

cuplurilor pentru prevenirea tulburării în închisoare. Comisia admite că, de fapt, securitate și bună 

ordinea în închisoare ar fi în pericol în mod serios dacă la toți deținuții căsătoriți a-r permite să 

menţină viața lor conjugală în închisoare. În acest caz, respectarea dreptului la viața privată ar cere 

ca autoritățile penitenciarului să renunțe la dreptul lor de supravegherea constantă. Vizite sau 

contacte necontrolate ar putea, printre altele, să faciliteze schimbul de mesaje secrete, contrabanda 

cu mărfuri, cum ar fi droguri sau chiar de arme. În special în ceea ce privește prizonierii în arest 

preventiv, care pot fi reținuţi în cazul în care există pericolul ca ei să se eschiveze și/sau distruge 

probe dacă vor fi eliberați, scopul reținerii lor necesită o supraveghere strictă a contactelor lor cu 

vizitatorii sau complici (pag.243). 

                                                           
1 Case of Kennedy v the United Kingdom, (Application no. 26839/05) hotărârea din 18 May 2010 (Accesat la 

30.12.2018) sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98473 
2 Ивана Роанья, ibidem, p.81 
3 X. and Y. v Switzerland (Application no.8166/78) hotărârea din 03 Octombrie 1978 (Accesat la 30.12.2018) sursa: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA

%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/X.%20and%20Y.%20v.%20SWITZERLA

ND.pdf 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98473
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În speţa Buckley v the United Kingdom1 reclamanta este de origine romă şi i-a fost interzis 

ei împreună cu trei copii să locuiască într-un furgon situat pe lotul de pămînt care-i aparţine din 

motivul securităţii drumului public, în ppreajma căruia se afla lotul. Reclamanta s-a plâns pe 

violarea articolului 14 împreună cu articolul 8 din Convenţie. Potrivit Guvernului, au fost efectuate 

controale planificare care vizează promovarea siguranței autostrăzii, conservarea mediului și a 

sănătății publice. Scopurile legitime urmărite au fost, prin urmare, siguranța publică, bunăstarea 

economică a țării, protecția sănătății și protecția drepturilor altora. Curtea a acceptat acestea 

argumente întru confirmarea scopului legitim (§62). 

c) Bunăstarea economică a ţării, s-a invocate ca scop în limitarea dreptului la viaţă privată 

în cazurile unde s-au examinat chestiunile locative şi demografice2. Ca exemplu în speţa Gillow 

v. the United Kingdom3în cererea depusă la Comisie domnul și doamna Gillow s-au plâns de 

funcționarea legilor locuinței, au susținut că restricțiile impuse lor la ocupația locuinţei construite 

pe insula Guernsey a constituit o ingerință în dreptul lor la respectarea domiciliului și posesia 

bunurilor, a avut de asemenea un caracter discriminatoriu. Guvernul a susținut că Legile pentru 

locuință și sistemul de licențiere, în general, au urmărit scopul legitim de a asigura că cazare să fie 

disponibilă pentru persoanele cu legături puternice sau asociați cu insula și de a răspunde la 

problema suprapopulării, ținând seama de densitatea populației globale a insulei și a intereselor 

sale economice, agricole și turistice. 

Curtea în baza la statisticile furnizate constată că insula are o suprafaţă restrânsă, prin 

urmare, este legitim ca autoritățile să încerce să mențină populația în limite care să permită 

dezvoltarea economică echilibrată a insulei. De asemenea, este legitim, în această privință, pentru 

a arăta o anumită preferință pentru persoanele care au atașamente puternice pe insulă sau sunt 

angajate într-un loc de muncă esențial pentru comunitate atunci când se analizează posibilitatea de 

a acorda autorizaţii pentru ocuparea spațiilor la o chirie redusă. Legislația relevantă a fost astfel 

adoptată pentru a promova bunăstarea economică a insulei (§53, §54). 

În Berrehab v. the Netherlands4 domnul Berrehab este resortisan marocan locuieşte în 

Olanda şi este căsătorit cu o olandeză, după divorţ lui Berrehab i se refuză prelungirea autorizaţia 

de sejur şi este expulzat din Olanda. În faţa Curţii s-a plâns pe atingere nejustificată a dreptului de 

a i se respecta viaţa privată şi de familie. 

Reclamantul a invocate că ingerinţa statului în dreptul la viaţa privată şi de familienu 

corespunde scopurilor indicate în articolul 8(2) din Convenţie. Curtea a considerat ingerinţa a avut 

loc pentru asigurarea bunăstării economice a statului în legătură cu controlul pieţii muncii în raport 

cu creşterea populaţiei ţării (§25, 26). 

În speţa Hatton and others v. the United Kingdom5 reclamanții au pretins că zgomotul 

produs de aeronave timp de noapte de la aeroportul Heathrow a fost de natură să încalce articolul 

8 din Convenție și statul nu şi-a îndeplinit obligația pozitivă de a lua măsuri pentru a asigura 

protecția eficientă a acestui drept. 

Curtea a respins pretenţia reclamantului întemeiată pe articolul 8 din Convenţie, şi a statuat 

că în ceea ce privește interesele economice care intră în conflict cu dorința de a limita sau de 

zborurile de noapte în conformitate cu obiectivele de mai sus, Curtea consideră că este rezonabil 

să se presupună că aceste zboruri contribuie într-o anumită măsură, pentru economia generală. (…) 

Se poate accepta cu ușurință că există un interes economic în menținerea unui serviciu complet la 

                                                           
1 Case of Buckley v the United Kingdom (Application no.20348/92) Judgment 25 September 1996 (Accesat la 

30.12.2018) sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58076 
2 Ивана Роанья, ibidem, p.80 
3 Case of Gillow v. the United Kingdom (Application no.9063/80) judgment 24 November 1986 (Accesat la 

30.12.2018) sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57493 
4 Case of Berrehab v. the Netherlands (Application no.10730/84) judgment 21 June 1988 (Accesat la 30.12.2018), 

sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57438 
5 Case of Hatton and others v. the United Kingdom (Application no.36022/97) judgment 08 July 2003, (Accesat la 

30.12.2018) sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61188 
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Londra de la aeroporturi îndepărtate, și este dificil, dacă nu imposibil, să trage o linie clară între 

interesele industriei aviatice și interesele economice ale întregii țări (§126). 

d) Apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, ca scop al ingerinţei nu este univoc 

deoarece înglobează două elemente total diferite. Apărarea ordinii este unul din cele mai folosite 

scopuri de justificarea ingerinţei în drepturile persoanelor, şi presupune acţiunile personei sau 

grupului de persoane care atentează la relaţiile publice paşnice. Celalt component al scopului – 

faptele penale (infracţiuni) urmează a fi diferenţiat în prevenirea şi descoperirea crimelor. Măsurile 

luate de către stat pot fi justificate dacă acestea au ca scop prevenirea crimelor, pentru descoperirea 

urmează a fi folosite alte justificări1. 

De exemplu în speţa S. and Marper v. the United Kingdom2 Curtea consideră ingerinţa 

justificată: „100. Curtea este de acord cu Guvernul că stocarea informaţiilor referitoare la amprentele 

digitale şi ADN vizează un scop legitim: detectarea şi, prin urmare, prevenirea faptelor penale. Dacă 

prelevarea iniţială este destinată să facă legătură între o persoană dată şi o infracţiune concretă pe 

care se presupune că ar fi comis-o, atunci stocarea datelor urmăreşte un scop mai larg, cel de a 

contribui la identificarea viitorilor delincvenţi”. Însă în continuare gaseşte ingerinţa disproporţionată 

la criteriu “necesitate”: “125. În concluzie, Curtea consideră că acest caracter general şi nediferenţiat 

al puterii de stocare a amprentelor digitale, mostrelor biologice şi profilurilor ADN ale persoanelor 

bănuite de comiterea infracţiunilor dar necondamnate, aşa cum a fost aplicat faţă de reclamanți în 

cazul speţei, nu exprimă echilibrul corect între interesele publice şi private concurente puse în joc, 

şi că Statul pârât a depăşit orice marjă de apreciere admisă în această privinţă. Prin urmare, stocarea 

litigioasă constituie un amestec neproporţional în dreptul reclamanţilor la respectarea vieţii private 

şi nu poate fi considerat ca fiind necesar într-o societate democratic”.  

e) Protejarea sănătăţii sau a moralei, conţine două valori autonome: sănătatea şi morala 

(care de regulă este percepută ca moarală sexuală). În practica Curţii sunt cayuri unde morala este 

privită ca standardele etice  sociale per general sau catogoriilor social-vulnerabile ale populaţiei, 

de exeplu şcolarii3.  

În speţa Dudgeon v. the United Kingdom4 dl. Jeffrey Dudgeon, care este homosexual s-a 

plans împotriva criminalizării existenței în Irlanda de Nord a legilor de criminalizare a anumitor 

acte homosexuale. Guvenul a invocate ca scopul ingirinţei "protejarea moralei" sau "protecția 

drepturilor și libertăților altora". Curtea recunoaște că unul dintre scopurile legislației este de a 

obține garanții pentru membrii vulnerabili ai societății, cum ar fi tinerii, împotriva consecințelor 

practicilor homosexuale. Cu toate acestea, este oarecum artificială, în acest context, să se facă o 

distincție rigidă între "protecția drepturilor și libertăților altora" și "protejarea moralei". Aceasta 

din urmă poate implica protejarea etosul morale sau standardele morale ale unei societăți în 

ansamblul său, dar poate, de asemenea, să se referă la protecția intereselor morale și bunăstarea 

unei anumite secțiuni a societate, de exemplu, elevi. Astfel, "protecția drepturilor și libertăților 

altora", atunci când ceea ce înseamnă protejarea intereselor morale și a bunăstării anumitor 

persoane sau categorii de persoane care au nevoie de o protecție specială din motive, cum ar fi 

lipsa de maturitate, handicap mental sau starea de dependență, se ridică la un aspect al "protecției 

moralei" (§46, §47). 

La o altă conluzie Curtea a ajuns în speţa Laskey, Jaggard and Brown v. the United 

Kingdom5 reclamanţii afirmă că urmăririle îndreptate împotriva lor şi condamnarea lor pentru 

leziunile corporale provocate în cadrul practicilor sadomazohiste între adulţi, care şi-a exprima 

                                                           
1 Ивана Роанья, ibidem, p.81 
2 Case of S. and Marper v. the United Kingdom (Cererile nr. 30562/04, 30566/04) hotărârea din 04 decembrie 2008 

(Accesat la 30.12.2018) sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122082 
3 Ивана Роанья, ibidem, p.82 
4 Case of Dudgeon v. the United Kingdom (Application no.7525/76) judgment 22 October 1981 (Accesat la 

30.12.2018) sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57473 
5 Laskey, Jaggard and Brown v. the United Kingdom (Applications no.21627/93, 21826/93, 21974/93) judgment 19 

February 1997 (Accesat la 30.12.2018) sursa:  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94308 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122082
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asentimentul, au încălcat articolul 8 al Convenţiei, formulta astfel. În urma examinării cauzei, 

Curtea a concis că autorităţile naţionale erau în drept să considere că urmăririle angajate împotriva 

reclamanţilor şi condamnarea lor erau măsuri necesare într-o societate democratică pentru 

protecţia sănătăţii în sensul articolului 8 § 2 din Convenţie (§50). 

f) Protejarea drepturilor şi libertăţilor altora, ca scopul ingerinţei cuprinde o categorie 

largă de situaţii. De exemplu în speţa Chappell v. the United Kingdom1 reclamantul s-a plans pe 

modul în care a fost executat un ordin emis de instanţa de judecată, inclusive vizite simultane  de 

către avocaţii oponenţilor săi pe dosar, poliția și un număr mare de persoane implicate, precum și 

faptul că căutarea în încăperi, care au fost atât domiciliul său cât și oficiul, a implicat o investigare 

a aspectelor vieții sale private şi a constituit o ingerință disproporționată și nejustificată în 

drepturile sale garantat de articolul 8 din Convenție. Curtea a admis că ingerinţa a avut ca scop, 

care era legitim în conformitate articolului 8(2), de a proteja "drepturile altora", în sensul că acesta 

a servit pentru a apăra drepturile de autor ale reclamanţilor împotriva încălcării neautorizate (§51). 

Scopul de a proteja interesele altora a fost utilizat în cazurile de justificarea luării copiilor 

de la părinţi, de exemplu în speţa Margareta and Roger Andersson v. Sweden2 sunt mama şi copilul 

care au depus o serie de plângerile referitoare la luarea de Roger în îngrijire publică,  menținerea 

în vigoare a ordinului de îngrijire, plasarea acestuia într-un internat pentru copii și restricțiile 

impuse asupra accesului mamei la copil, inclusiv comunicările prin corespondență și telefon, au 

invocat încălcarea articolului 8 din Convenție.  

În opinia Curții, legea suedeză prevede în mod clar scopul care vizează protejarea "sănătății 

sau a moralei publice" și "drepturile și libertățile" copiilor (§87). 

2.3. Ingerinţa necesară într-o societate democratică 

Ingerinţă este considerată ca „necesară într-o societate democratică" pentru atingerea unui 

scop legitim dacă răspunde unei „nevoi sociale imperioase" (cauza Chapman v. United Kingdom). 

Autorităţile naţionale sunt chemate în primul rând să aprecieze necesitatea ingerinţei. Curtea la 

rândul său urmează să decidă dacă motivele ingerinţei au fost pertinente şi suficiente în raport cu 

dispoziţiile Convenţiei.  

La adoptarea măsurii care constituie o ingerinţă în exerciţiul drepturilor apărate de art. 8, 

statele semnatare ale Convenţiei dispun de o marjă de apreciere. De asemenea, autorităţile statale 

trebuie să vegheze ca un just echilibru să fie menţinut între toate interesele în prezenţă, în funcţie 

de circumstanţele fiecărei cause.  

Este inevitabilă recunoaşterea unei anumite marje de apreciere în acest domeniu deoarece 

autorităţile statale, prin contactul lor direct cu realităţile ţării, sunt „în principiu, mai bine situate 

decât o jurisdicţie internaţională, în a aprecia anumite circumstanţe locale. întinderea acestei marje 

depinde de natura dreptului garantat de Convenţie, aflat în discuţie, de importanţa lui pentru 

persoana care îl invocă, de natura activităţilor restricţionate prin intervenţia autorităţilor statale şi 

de finalitatea restricţiei impuse3. 

Întrebarea dacă ingerinţa a fost proproţională cu scopul urmărit şi, prin urmare, dacă a fost 

“necesară într-o societate democratică” a fost pusă în speţa McCann v Marea Britanie4. 

Reclamantul s-a plâns că procedura de evacuare aplicată împotriva sa de către autoritatea locală a 

încălcat pe lângă toate şi articolul 8 din Convenţie, din cauza modalităţii în care autoritatea locală 

a obţinut avizul de părăsire, şi din cauza că desfăşurarea proceselor s-a limitat la probleme doar cu 

privire la dreptul de proprietate, dreptul său la respectarea domiciliului nu a fost respectat. 

                                                           
1 Chappell v. the United Kingdom (Application no.10461/83) judgment 30 March 1989 (Accesat la 30.12.2018) sursa: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57459 
2 Case of Margareta and Roger Andersson v. Sweden (Application no. 12963/87), judgment 25 February 1992 

(Accesat la 30.12.2018) sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57748   
3 Protecția dreptului la viață privată și familială, la corespondență și la domiciliu în CEDO, publicat la LegeAZ.net, 2016, 

(Accesat la 30.12.2018) sursa: http://legeaz.net/dictionar-juridic/viata-privata-familiala-corespondenta-domiciliu-cedo 
4 Cauza McCann v. Marea Britanie (Cererea nr. 19009/04) hotărârea din 13 mai 2008 (Accesat la 30.12.2018) sursa: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-121415  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57459
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-121415
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Guvernul a afirmat că orice ingerinţă în exercitarea de către reclamant a drepturilor 

garantate de articolul 8 § 1 a fost justificată în sensul articolului 8 § 2. Deciziile prin care autoritatea 

locală a cerut Dnei McCann să semneze avizul de părăsire a locuinţei şi a iniţiat o procedură de 

luare în posesie, au fost luate în conformitate cu legea şi au urmărit anumite scopuri legitime, cum 

ar fi 1) protecţia drepturilor autorităţii locale în calitatea sa de proprietar al imobilului responsabil 

de gestionarea fondului de locuinţe sociale; protecţia drepturilor şi libertăţilor altora, în special ale 

persoanelor incluse pe lista de aşteptare a autorităţii locale pentru obţinerea uneia dintre aceste 

locuinţe în conformitate cu nevoile lor; şi c) bunăstarea economică a ţării. Mai mult decât atât, 

într-o democraţie ar fi necesară stabilirea unui regim clar şi sigur care să reglementeze dreptul de 

proprietate, iar normele de drept comun în această materie au oferit autorităţii locale un drept 

absolut de a-şi relua posesia asupra imobilului aflat în litigiu. Astfel, Guvernul consideră că 

ingerinţa care a rezultat din recunoaşterea şi punerea în aplicare a acestor drepturi de către instanţe 

a fost “necesară într-o societate democratică” şi proporţională cu scopurile legitime urmărite. 

Curtea n-a acceptat argumentele Guvernului, şi a statuat că pierderea unei locuinţe este una 

dintre cele mai extreme forme de ingerinţă în dreptul la respectarea domiciliului. Orice persoană 

care riscă să fie victimă în acest sens trebuie, în principiu, să poată obţine examinarea 

proporţionalităţii acestei măsuri de către o instanţă independentă în lumina principiilor relevante 

ce rezultă din articolul 8 al Convenţiei, chiar dacă dreptul său de a ocupa locuinţa a încetat prin 

aplicarea dreptului intern. 

Într-o altă speţă Connors v. the United Kingdom1 în care reclamantul, de origine romă, s-a 

plâns că a fost evacuat de pe o parcel de teren dintr-o zonă destinaţă nomazilor, pentru care a primit 

autorizaţie de a ocupa, a invocat încălcarea articolului 8 din Convenţie. Tot în speţa dată Cutea a 

analizat criteriu de “necesară într-o societate democratică”. 

O ingerinţă va fi considerată “necesară într-o societate democratică” pentru a atinge un 

scop legitim dacă răspunde unei “ necesităţi sociale presante” şi, în special, dacă este proporţională 

cu scopul legitim urmărit. Deşi autorităţile naţionale beneficiază de o marjă de apreciere în 

stabilirea necesităţii, evaluarea finală aparţine Curţii, pentru a stabili dacă motivele invocate sunt 

relevante şi suficiente, în conformitate cu cerinţele Convenţiei (§81). 

Din această cauză, o marjă de apreciere este lăsată, inevitabil, autorităţilor naţionale, care 

datorită contactului direct şi continuu cu forţele vitale ale statului membru, sunt mai bine 

poziţionate decât o curte internaţională atunci când evaluează nevoile locale şi condiţiile. Această 

marjă variază în funcţie de natura dreptului protejat de Convenţie, de importanţa acestuia pentru 

individ şi de natura activităţilor supuse restricțiilor, precum şi de natura scopului urmărit de aceste 

restricții. Această marjă este cu atât mai restrânsă cu cât dreptul în cauză este mai important pentru 

exercitarea efectivă individuală a drepturilor fundamentale sau de ordin “intim” care îi sunt 

recunoscute (...) Pe de altă parte, Curtea acordă autorităţilor naţionale o marjă de apreciere mai 

largă atunci când sunt implicate politici sociale sau economice, la fel ca în cazul planificării, când 

Curtea a constatat că “în măsura în care exercitarea unei puteri discreţionare care implică o 

multitudine de factori locali este inerentă în alegerea şi punerea în aplicare a politicilor de 

planificare, autorităţile naţionale, în principiu, beneficiază de o marjă largă de apreciere (...). 

Curtea, de asemenea, a declarat că, în domenii care ocupă un loc central în politicile sociale şi 

economice ale societăţilor moderne, cum ar fi cel al locuinţelor, aceasta va respecta modalitatea în 

care legiuitorul naţional a conceput exigenţele de interes general, cu excepţia cazului în care 

hotărârea acestuia s-a dovedit a fi vădit lipsită de un temei rezonabil (...). Totuşi, trebuie remarcat 

faptul, că aceste cauze se refereau la articolul 1 din Potocolul nr. 1, şi nu la articolul 8, care 

protejează drepturi de o importanţă crucială pentru identitatea persoanei, autodeterminarea 

acesteia, integritatea sa fizică şi morală, menţinerea relaţiilor sociale, precum şi stabilitatea şi 

                                                           
1 Case of Connors v. the United Kingdom (Application no. 66746/01) Judgment 27 May 2004 (Accesat la 30.12.2018) 

sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61795 
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siguranţa poziţiei sale în cadrul societăţii (...). Când consideraţiile de politică generală socială şi 

economică intervin în contextul art. 8 din Convenţie, scopul marjei de apreciere depinde de 

contextul cauzei, îndeosebi de legătura cu amploarea ingerinţei în sfera personală a reclamantului 

(§82). Garanţiile procedurale disponibile pentru o persoană sunt îndreptate în mod special spre a 

stabili dacă statul membru a respectat marja de apreciere atunci când a fixat cadrul principal al 

dispoziţiei legale. În special, Curtea trebuie să examineze dacă procesul ce a condus la decizia de 

evacuare a fost echitabil şi a respectat interesele garantate de art. 8”. 

Concluzii 

Dreptul la viaţă privată este un drept fundamental, protejat de articolul 8 din Convenția 

europeană a drepturilor omului, însă nu este un dept absolute este pasibil de anumite restricţii. 

Restricţiile impuse dreptului la viaţă privată sunt prevăzute exhaustiv în §2 articolul 8 din 

Convenţie şi se aplică în cazul în care (…) sunt prevăzute de lege şi dacă constituie o măsură care, 

într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, 

bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea sănătăţii sau 

a moralei, ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora. 

Deşi conţine restricţii şi ingerinţe statului în dreptul persoanei, articolul 8(2) din Convenţie 

trebuie privit ca un ajutor pentru reclamant care depune la Curte plângerea cu invocarea încălcării 

acestui drept. Condiţiile enumărate în articolul 8(2) obligatorii pentru din Convenţie sunt obligatorii 

pentru statul, şi anume acestuia îi revine sarcina probaţiunii în privinţa îndeplinirii acesor condiţii. 

Este un mijloc eficace de verificare îndeplinirii de către stat a obligaţiilor sale nagative.  

Din jurispudenţa Curţii, practic permanent statul a reuşit să convingă Curtea că a acţionat 

conform scopurilor, chiar dacă reclamantul a contestat acest fapt. Însă constatarea că scopul 

ingerinţei a fost just, duce la obligaţia statului de a demonstra că ingerinţa necesară într-o societate 

democratic, ceea ce nu se reuşea foarte des, în acelea speţe unde s-a constatat violaea aticolului 8 

din Convenţie. 

Astfel, privim constriicţiile prevăzute la paragraful 2 al aticolului 8 din Convenţie, ca 

mechanism eficace de asigurarea unei poitecţii eficace şi reale a dreptului la viaţă privată. 

  

Referințe bibliografice: 

1. Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale din 04.11.1950, 

Publicată în ediţia oficială "Tratate internaţionale", 1998, volumul 1 

2. Declaraţia Universală a drepturilor omului din 10.12.1948, Publicată în ediţia oficială "Tratate 

internaţionale", 1998, volumul 1 

3. Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994, Monitorul Oficial al R.Moldova nr.1 din 

12.08.1994, Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.78/140 din 29.03.2016 

4. Harris, O’Boyl & Warbrick, Law of the European Convention of Human Rights, second 

edition, Oxford University Press, 2009 

5. Jean-Loup Charrier, Andrei Chiriac, Codul Convenţiei Euopene a Depturilor Omului, 

LexisNexis SA 2005, Paris, pag.311 

6. Cauza Elberte împotriva Letoniei (Cererea nr. 61243/08) hotărârea din 13 ianuarie 2015 

(Accesat la 30.12.2018) sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159135 

7. Ивана Роанья, Защита права на уважение частной и семейно жизни в рамках 

Европейской конвенции о защите прав человека, Совет Европы, Страсбург, 2014 

8. Protecția dreptului la viață privată și familială, la corespondență și la domiciliu în CEDO, 

publicat la LegeAZ.net, 2016, (Accesat la 30.12.2018) sursa: http://legeaz.net/dictionar-

juridic/viata-privata-familiala-corespondenta-domiciliu-cedo 

9. Case of Broniowski v Poland (Application no. 31443/96) judgment 22 June 2004 (Accesat la 

30.12.2018) sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61828 

10. Case of Beyeler v. Italy (Application no.33202/96) judgment 05 January 2000 (Accesat la 

30.12.2018) sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58832 

11. Case of S. and Marper v. the United Kingdom (Cererile nr. 30562/04, 30566/04) hotărârea din 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159135
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61828


Conferinţa ştiinţifică „Rolul  științei în reformarea sistemului juridic și politico–administrativ”, 

Ediția a IV, 14 decembrie 2018 

 

157 

 

04 decembrie 2008 (Accesat la 30.12.2018) sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122082 

12. Cauza Rotaru c. României (Cererea nr.28341/95) hotărârea 05 may 2000, (Accesat la 

30.12.2018) sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122529 

13. Case of Amann v Switzerland (GC) (Application no.27798/95), hotărârea din 16 february 

2000  (Accesat la 30.12.2018) sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58497 

14. Cauza Khan v the United Kingdom (Application no. 35394/97) hotărârea din 12 may 2000 

(Accesat la 30.12.2018) sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58841 

15. Case of Govell v. the United Kingdom (Application no. 27237/95), Commission's report of 

14 January 1998, (Accesat la 30.12.2018) sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58841 

16. Case of Malone v the United Kingdom (Application no. 8691/79) hotărârea din 02 august 

1984 (Accesat la 30.12.2018) sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57533 

17. Case of Nowicka v Poland (Application no.30218/96), hotărârea din 03 december 2002 

(Accesat la 30.12.2018) sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60791 

18. Case of Nnyanzi v the United Kingdom (Application no. 21878/06) hotărârea din 08 April 

2008 (Accesat la 30.12.2018) sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85726 

19. Case of Klass and others v Germany (Application no. 5029/71) hotărârea din 06 september 

1978, (Accesat la 30.12.2018) sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510 

20. Case of Leander v Sweden (Application no. 9248/81) hotărârea din 23 March 1987 (Accesat 

la 30.12.2018) sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94309 

21. Case of Kennedy v the United Kingdom, (Application no. 26839/05) hotărârea din 18 May 

2010 (Accesat la 30.12.2018) sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98473 

22. X. and Y. v Switzerland (Application no.8166/78) hotărârea din 03 Octombrie 1978 (Accesat 

la 30.12.2018) sursa:  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%

B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downl

oads/X.%20and%20Y.%20v.%20SWITZERLAND.pdf 

23. Case of Buckley v the United Kingdom (Application no.20348/92) Judgment 25 September 

1996 (Accesat la 30.12.2018) sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58076 

24. Case of Gillow v. the United Kingdom (Application no.9063/80) judgment 24 November 1986 

(Accesat la 30.12.2018) sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57493 

25. Laskey,  Jaggard and  Brown v. the United Kingdom (Applications  no. 21627/93, 21826/93, 

21974/93) judgment 19 February 1997 (Accesat la 30.12.2018) sursa:  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94308 

26. Chappell v. the United Kingdom (Application no.10461/83) judgment 30 March 1989 

(Accesat la 30.12.2018) sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57459  

 

 

 

MODALITĂŢI DE STABILIRE A FILIAŢIEI FAŢĂ DE TATĂ     

  REGLEMENTATE DE LEGISLAŢIA REPUBLICII MOLDOVA 

 

Oxana CIUDIN, drd., lector universitar, 

Catedra de Drept 

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică 

Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul 

oxanaciudin80@mail.ru 

 

"Un rege care îşi dă seama de incompetenţa lui  

fie deleagă pe altcineva în locul său, fie abdică. 

 Un tată nu poate face nici una, nici alta. 

 Numai fii săi, dacă văd acest paradox, 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122082
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122529
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58497
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58841
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58841
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57533
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60791
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85726
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94309
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98473
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/X.%20and%20Y.%20v.%20SWITZERLAND.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/X.%20and%20Y.%20v.%20SWITZERLAND.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/X.%20and%20Y.%20v.%20SWITZERLAND.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58076
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57493
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94308
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57459
mailto:oxanaciudin80@mail.ru


Conferinţa ştiinţifică „Rolul  științei în reformarea sistemului juridic și politico–administrativ”, 

Ediția a IV, 14 decembrie 2018 

 

158 

 

 pot să-i înţeleagă dilema." 

/Marlene Dietrich/ 

 

Abstract. Viața de familie implică evenimente diferite, care pot fi mai mult sau mai puțin 

importante sau mai mult sau mai puțin încurajatoare. Dar, fără îndoială, nașterea unui copil poate 

fi considerată cea mai importantă. Ca urmare, există o serie de relații între mamă, tată și copilul 

născut, care trebuie reglementate de legislație pentru a le fi stabilite drepturile, libertățile și 

obligațiile acestora 

Articolul 46 din Codul Familiei prevede drepturile și obligațiile reciproce ale părinților și 

ale copiilor care decurg din proveniența copiilor atestați de lege. Originea copiilor de la anumiți 

părinți se numește filiație.  

Filiația este raportul dintre un copil și fiecare părinte. Filiația față de mamă se numește 

maternitate, iar filiația față de tată se numește paternitate. 

În lucrarea de față ne propunem să identificăm modalitățile de a stabilire a relației de 

paternitate, care este diferită de cea a stabilirii maternității 

Astfel, paternitatea copilului născut în timpul căsătoriei părinților lui este stabilită de 

prezumția de paternitate, iar cea apărută în afara căsătoriei, copii care s-au născut de mame 

celibatare, poate fi stabilită fie prin actul de recunoaștere voluntară, fie prin depunerea acțiunii 

în stabilirea paternității în instanță. 

Cuvinte chee: familie, maternitate, paternitate, căsătorie, legislație,recinoaștere 

benevolă, instanță, filiație, copil. 
 

Abstract. Family life, involves different events which may be, more or less important, or more 

and less encouraging. But, undoubtedly, the birth of a child can be considered the most important. 

As a result, there are a series of relationships between the mother, father and the born child, 

necessary to be regulated by legislation in order to establish their rights, freedoms and obligations. 

The article 46 of the Family Code, provides the reciprocal rights and obligations of parents 

and children that arise from the provenance of children attested by the law. The origin of children 

from certain parents is called filiation. Filiation is the progeny ratio between a child and each of 

his parents. Motherhood is called maternity, and fatherhood is called paternity. 

In the present paper we propose to identify a way of establishing a family relationship with 

fathers that are different from those of establishing maternity 

Thus, the paternity of the child born during the marriage of his parents is established by 

the presumption of paternity, and those outside the marriage, who were born by single mothers, 

can be established by the act of voluntary recognition or by submitting the action of establishing 

paternity in the court. 

Key-words: family, maternity, marriage, motherhood, fatherhood, legislation, paternity, 

voluntary recognition, the court, filiation, child. 

  

În viaţa de familie se pot produce diferite evenimente, mai mult sau mai puţin importante atât 

îmbucurătoare cît şi triste. Dar, indubitabil, naşterea unui copil  poate fi considerat evenimentul cel mai 

important. Ca urmare a acestui fapt, apar o serie de relaţii între mamă, tată şi copilul născut, necesar a 

fi reglementate de legislaţie în vederea stabilirii drepturilor, libertăţilor şi obligaţiilor acestora. 

Conform articolul 46 Codul Familiei, drepturile şi obligaţiile reciproce ale părinţilor şi 

copiilor rezultă din provenienţa copiilor, atestată în modul stabilit de lege1. În doctrină, atît în cea 

națională cît și cea internațională, provenienţa copiilor de la anumiţi părinţi se numeşte filiaţie. 

Filiaţia este raportul de descendenţă dintre un copil şi fiecare din părinţii lui2 sau cel puțin față de 

                                                           
1 Codul  Familiei al Republicii Moldova, adoptat prin Legea Parlamentului Republicii Moldova nr.1316-XIV din 26 

octombrie 2000. 
2 Oana Ghiţă, Roxana Gabriela Albăstroiu, Dreptul familiei. Regimuri matrimoniale. Sinteze. Teste grilă, Editura 

Hamangiu, Bucureşti, 2013. p. 124 
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unul dintre ei.  Filiaţia faţă de mamă se numeşte maternitate, iar cea faţă de tată poartă denumirea 

de  paternitate. Stabilirea faptlui maternității unei femei  faţă de copilulu sau copiii nascuți de 

aceasta este un drept fundamental al mamei şi copilului sau copiilor, realizat imediat după faptul 

naşterii prin stabilirea simultană a două elemente distincte: primul, îmrejrarea faptului că femeia 

indicată mamă a copilului a născut şi al doilea, identitatea copilului năsut cu cel despre a cărei 

filiaţie este vorba şi care se stabileşte cu actul medical constatator eliberat de unitatea medicală 

unde a avut loc naşterea. 

În lucrarea de faţă ne propunem să identificăm modalităţie de stabilire a filiaţie faţă de tată 

care sunt diferite de cele de stabilire a maternităţii.  

Filiaţia faţă de tată  reprezintă legătura juridică între un copil şi bărbatul care e considerat, 

în condiţiile legii, tatăl acestuia1. În legislaţia Republicii Moldova sunt reglementate mai multe 

modalităţi de stabilire a paternităţii, ea depinzînd în mare măsură de starea civilă a mamei care a 

născut copilul, adică este ea  căsătorită sau nu.  Astfel, paternitatea copilului din căsătorie se 

stabileşte prin prezumţia de paternitate, iar a celor din afara căsătoriei, adică copiii năcuţi din mame 

celibatare, se poate stabili prin actul de recunoaştere benevolă sau prin înaintarea acţiunii de 

stabilirea a paternităţii în instanţa de judecată. 

Conform articolul 47 alineatul 3 Codul Familiei, copilul născut din părinţi căsătoriţi are ca 

tată pe soţul mamei. Paternitatea se stabileşte în baza certificatului de căsătorie a mamei copilului 

cu soţul ei. Copilul născut din părinţi căsătoriţi ori în timp de 300 de zile din momentul divorțului, 

fie a declarării mariajului nul sau al decesului soţului mamei, copilului va avea  ca tată pe barbatul 

care este soţul (fostul soţ) al mamei, dacă nu s-a stabilit atfel. Alte acte nu sunt necesare pentru 

dovada paternităţii2. Articolul 23 din Legea privind actele de stare civilă, prevede că: ”tatăl şi 

mama copilului care sunt căsătoriţi între ei se înscriu în calitate de părinţi la cererea oricăruia dintre 

ei”. Pe lîngă cerere mai este necesar să fie prezentat actul medical constatator al naşterii copilului, 

eliberat dwe instituția medicală în care a avut loc nașterea, actele de identitate ale părinţilor şi 

certificatul de căsătorie al părinţilor3.  Din analiza alineatului 3 al articolului 47 din Codul familiei 

se pot deduce o serie de concluzii, şi anume: - prezumţia de paternitate se bazează pe principiul  

ocrotirii interesului copilului şi al familiei. Astfel, pornindu-se de la un fapt material, cert şi uşor 

de dovedit – ca naşterea - se cauta să se ajungă la faptul necunoscut şi imposibil de a fi dovedit 

direct şi nemijlocit - conceperea4. Ba mai mult, legea dispune că intervalul de timp de 300 de zile 

după decesul soţului, divorţ sau declararea căsătoriei nule copilul îl va avea drept tată pe fostul soţ 

al mamei. Momentul concepţiei este imposibil să fie determinat în mod exact exact, pentru că 

durata gestaţiei nu este uniformă, ci poate varia destul de mult. De aceea, legea a stabilit doar 

perioada de timp în care ar fi putut avea loc conceperea copilului, o perioadă care constă într-o 

durata  de timp  maximă de gestaţie din punct de vedere medical.  

Dar, după cum bine se ştie, unul din caracterele indisolubile ale prezumţiei este 

relativitatea, ceea ce presupune posibilitatea răsturnării acesteia prin dovedirea contrariului şi 

anume a faptului că nu soţul mamei este şi tatăl biologic al copilului, urmînd a fi posibilă înaintarea 

acțiunii de contestare a paternităţii în instanţa de judecată de cel care este indicat drept tată în 

certificatul de naştere. 

Alineatul 3 al articolul 49 Codul Familiei prevede că: ”nu au dreptul să conteste 

paternitatea: 

- soţul care şi-a dat acordul scris la fecundarea artificială sau implantarea embrionului 

soţiei; 

                                                           
1 Valentina Cebotari, Dreptul familiei, Universitatea de Stat din Moldova, Facltatea de Drept, Catedra de Drept Civil, 

Ed. A 3-a, rev, şi compl. Chişinău, 2014, p. 175 
2 Codul  Familiei al Republicii Moldova, adoptat prin Legea Parlamentului Republicii Moldova nr.1316-XIV din 26 

octombrie 2000. 
3 Legea privind actele de stare civilă adoptat prin Legea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 100 din 26.04, 2001 

Publicat : 17.08.2001 în Monitorul Oficial Nr. 97-99     art Nr : 765 
4 /legeaz.net/dictionar-juridic/filiatia-fata-de-tata 
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- persoana care a fost înscrisă drept tată al copilului în baza declaraţiei comune a acestuia 

şi a mamei copilului sau în baza declaraţiei proprii, dacă în momentul depunerii acesteia ştia că nu 

este tatăl firesc al copilului”1. 

Cea de-a doua situaţie care împiedică înaintarea cererii de contestare a paternităţii poate fi, 

într-o oarecare măsură, interpretată drept un act de adopţie din partea bărbatului care îşi stabileşte 

astfel paternitatea. 

 Următoarea modaliate de stabilirea  paternităţii este recunoaşterea benevolă a paternităţii. 

Articolul 47 alineatul 5 Codul Familiei prevede că: ”paternitatea copilului născut în afara căsătoriei 

poate fi recunoscută de către tatăl său printr-o declaraţie comună a acestuia şi a mamei copilului, 

depusă la organul de stare civilă”2. 

Recunoaşterea este actul prin care un bărbat declară în md benevol că un anumit copil este 

al său.3 

Declaraţia comună a mamei și a tatălui în vederea stabilirii paternităţii nu presupune faptul  

că mama îşi exprimă şi ea voinţa, ea doar admite ca bărbatul dat să fie recunoscut în calitate de 

tată al copilului născut de ea şi cu care ea se află deja sa s-a aflat în raporturi juridice4, ea recunoaşte 

fatul că între ea şi cel indicat în declaraţie au existat relaţii de genul celor care ar duce la  

conceperea unui copil. Necesitatea pretinderii unei astfel de declaraţii ar mai fi agumentată şi de 

rolul de reprezentant legal al mamei care poate şi trebuie să acţioneze în interesul copilului. 

  Recunoaşterea paternităţii poate fi admisă şi fără acordul mamei copilului, dar numai în 

cazurile expres prevăzute de lege, articolul 47 alineatul 6 Codul Familiei şi anume: „În cazurile cînd 

mama este decedată, declarată decedată sau dispărută ori cînd nu i se cunoaşte locul aflării, precum 

şi în cazul decăderii ei din drepturile părinteşti, paternitatea se stabileşte în baza declaraţiei tatălui şi 

a acordului scris al autorităţii tutelare sau prin hotărîrea instanţei judecătoreşti dacă lipseşte un astfel 

de acord din partea autorităţii tutelare. În cazul în care în privința mamei este instituită o măsură de 

ocrotire judiciară, se aplică prevederile articolelor 4852 şi 4853 din Codul civil”5. Autoritatea tutelară, 

pentru a-şi da acordul, trebuie să efectuize o verificare  prin care să constate existenţa legăturii 

bilogice dintre cel ce-şi recunoaşte paternitatea şi copilul pe care îl recunoaşte, precum şi stabilirea 

portretului moral al pretendentului la paternitate. În cazurile în care atorităţii tutelare nu-i reuşeşte să 

stabilească faptul dat,  aceasta poate refuza emiterea unui astfel de acord, prezumatului tată 

rămânându-i posibilitatea contestării refuzului în instanţa de judecată.  

De regulă, sunt recunoscuți copiii care s-a născut, dar articolul 47 alineatul 7 Codul 

Familiei, reglementează şi: ”posibilitatea recunoaşterii şi copilului doar  conceput, dar încă 

nenăscut, în acest scop, mama şi tatăl copilului depun o declaraţie comună privind paternitatea la 

oficiul de stare civilă până la naşterea copilului”. Această posibilitatea este bine venită, deoarece 

ea oferă o posibilitate în plus copiilor de a avea ambii părinţi şi de a se bucura de protecţia lor. De 

recunoaşerea benevolă anticipată a paternităţii se vor putea folosi părinţii care cunosc sau cel puţin 

presupun faptul că nu o vor putea face după naşterea copilului  (ex. : in cazul unei boli incurabile 

al tatălui care ce ar putea cauza decesului acestuia înainte de naşterea copilului).  

Declaraţia de recunoaştere a paternităţii poate fi făcută atît în momentul înregistrării 

naşterii copilului la oficiul de stare civilă, cît şi ulterior, ceea ce presupune faptul că tatăl o poate 

face şi mai târziu, ca urmare a aflării faptului că are un copil. Recnoaşterea paternităţii poate fi 

făcută chiar şi în privinţa copiilor majori, legislaţia neprevăzând vre-un termen de prescripţie în 

                                                           
1 Codul  Familiei al Republicii Moldova, adoptat prin Legea Parlamentului Republicii Moldova nr.1316-XIV din 26 

octombrie 2000. 
2 Codul  Familiei al Republicii Moldova, adoptat prin Legea Parlamentului Republicii Moldova nr.1316-XIV din 26 

octombrie 2000. 
3 Ion P. Filipescu Tratat de dreptul familiei, Editura All Educational S.A., Bucureşti, 1998, p. 357 
4 Valentina Cebotari, Dreptul familiei, Universitatea de Stat din Moldova, Facltatea de Drept, Catedra de Drept Civil, 

Ed. A 3-a, rev, şi compl. Chişinău, 2014, p. 176 
5 Codul  Civil al Republicii Moldova, adoptat prin Legea Parlamentului Republicii Moldova nr.1107- din 6 iunie 2002, 

// Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 2002. - nr.82-86 
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acest sens, dar cu condiţia obţinerii acordului copilului, articolul 69 alineatul 2 litera „d” din Legea 

privind actele de stare civilă1. 

Uneori pot apărea chiar şi situaţii în care un bărbat şi-ar dori recunoaşterea paternităţii faţă 

de un copil din căsătorie. Această recunoaştere nu are nici un efect, instituţia recunoaşterii 

paternităţii şi a stabilirii acesteea pe cale judecătorească putînd fi aplicată doar în privinţa copiilor 

care din punct de vedere juridic nu au un tată la momentul înaintăii acţiunii în instanţa de judecată. 

Recunoaşterea de paternitate este un act juridic unilateral care are un caracter personal 

neputînd fi transmisă  unor terţe persoane2; este un act cu caracter declarativ3 care produce efecte 

de la naşterea copilului. 

A treia modalitate de stabilire a paternităţii este acţiunea în justiţie care are ca scop 

stabilirea faptului filiaţie dintre copilul născut în afara căsătoriei şi bărbatul care poate ficonsiderat 

tatăl său. Recunoaşterea paternităţii fie ea benevolă sau în urma unei hotărîri judecătorești, duce 

la apariţia drepturilor şi obligaţiilor între copil şi tată şi rudele tatălui. O mare parte a copiilor 

născuţi din relații extraconjugale sunt recunoscuţi de către tați mai devreme sau mai tîrziu. Dar 

sunt situaţii în care filiaţia faţă de tată a copilului născut în afara căsătoriei nu poate fi stabilită la 

organele de stare civilă. În așa  cazuri articolul 48 Codul Familiei prevede: „dacă copilul este 

născut din părinţi necăsătoriţi între ei şi în lipsa declaraţiei comune a părinţilor sau a tatălui 

copilului, paternitatea se stabileşte de către instanţa judecătorească în baza declaraţiei unuia dintre 

părinţi, a tutorelui (curatorului) copilului sau a copilului însuşi la atingerea majoratului.” Din 

conținutul articolului dat conchidem că acţiunea în stabilirea paternităţii poate fi pornită în 

următoarele cazuri: copilul e născut din părinţi necunoscuţi; lipseşte declaraţia comună a părinţilor 

sau a tatălui copilului în organele de stare civila,  autoritatea tutelară a refzat să elibereze un act 

prin care confirmă acordul său ca tatăl să poată să-și stabilească paternitatea în baza doar a 

declaraţiei proprii atunci cînd mama copilului este decedată, a fost declarată dispărută, nu este 

cunoscut locul aflării ei, a fost  declarată incapabilă sau decăzută din drepturile părinteşti printr-o 

hotărîre judecătorească.4 

Cererea pentru stabilirea paternităţii poate fi înaintată de următorii subiecți de rdreptul familiei: 

- unul dintre părinţi; - 

- tutorele (curatorul) copilului; 

- copilul la atingerea majoratului5.   

La cererea de stabilire a paternităţii se va anexa si certificatul de naştere al copilului, din 

conţinutul căruia poate si constatat faptul că acesta nu are stabilită filiaţia faţă de tată, fie că la 

rubrica „tatăl copilului” nu este nici o informaţie, fie că este trecut numele de familie al mamei iar 

prenumele este unul indicat de mama.   

De cele mai dese ori acţiunea în stabilirea paternităţii este înaintată de mamă,  care poate 

avea la bază mai multe motive, printre care poate fi şi obţinerea întreţinerii din partea acestia 

precum şi a recunoaşterii copilului dat că acesta are aceeaşi  situaţie ca şi un copil din căsătorie.  

Uneori se întîlnesc şi cazuri când aceasta este înaintată şi de tutorele sau curatorul copilului. 

Sesizarea instanţei din partea tatălui  are loc de cele mai dese ori din cauza lipsei declaraţiei 

comune cu a mamei sau din lipsa acordului autorităţii tutelare cerut de articolul 47 alineatul 6 

Codul Familiei.  

                                                           
1 Legea privind actele de stare civilă adoptat prin Legea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 100 din 26.04, 2001 

Publicat : 17.08.2001 în Monitorul Oficial Nr. 97-99     art Nr : 765 
2 Valentina Cebotari, Dreptul familiei, Universitatea de Stat din Moldova, Facltatea de Drept, Catedra de Drept Civil, 

Ed. A 3-a, rev, şi compl. Chişinău, 2014, p. 178 
3 Sergiu Baieş, Nicolae Roşca Drept civil Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică,  Universitatea de Stat 

din Moldova, Facltatea de Drept, Catedra de Drept Civil, Ed. A 3-a, rev, şi compl. Chişinău, 2007, p. 155 
4 Mariana Nistor, Dreptul Familiei. Note de curs. Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată,  Catedra Ştiinţe 

Juridice şi Securitate Criminologică, Chişinău, 2013,  http://www.criminology.md/suport/sup18.pdf p. 32-33 
5 Codul  Familiei al Republicii Moldova, adoptat prin Legea Parlamentului Republicii Moldova nr.1316-XIV din 26 

octombrie 2000. 

http://www.criminology.md/suport/sup18.pdf
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Conform articolului 59 alineatul 2 Codul Familiei „Părinţii minori necăsătoriţi pot 

recunoaşte şi contesta paternitatea şi maternitatea în baze generale. Părinţii minori care nu au atins 

vîrsta de 16 ani pot cere stabilirea paternităţii pe cale judecătorească.” Din analiza textului legal 

poate fi dedus faptul că acţiunea în stabilirea paternităţii poate fi depusă şi de sine stătător fără 

încuviinţarea reprezentantului legal. 

Acţiunea dată este imprescriptibilă, ceea ce înseamnă că ea poate fi făcută indiferent de 

timpul care s-a scurs din momentul naşterii copilului.1 

Dacă în timpul pregătirii cauzei pentru examinare sau în timpul şedinţei de judecată pîrîtul 

își recunoaşte paternitatea faţă de copil, instanţa va fixa un termen pentru părinții copilului să depună 

o declaraţie comună de recunoaştere benevolă a paternităţii la oficiul de stare civilă de la domiciliul 

lor. La prezentarea certificatului nou de naştere a copilului procesul de judecată încetează. Codul 

Familiei în vigoare a consacrat în art. 2 alin (3 )principiul libertăţii depline a soluționării pe cale 

amiabilă a tuturor problemelor de familie printre care ar putea să se regăsească și înaintarea acțiunii  

privind stabilirea pe cale judecătorească a paternităţii copilului din afara căsătoriei.  

Pentru constatarea filiaţiei faţă de tată instanţa  poate să examineze orice tip de probă care 

ar putea confirma legătura de filiație dintre copil și pîrît. În calitate de probe pot fi prezentate:  

 - dovezi a convieţuirii mamei copilului cu presupusul tată;  

 - presupusul tată a asigurat de bună voie întreţinerea copilului; 

 - mama şi presupusul tată au educat împreună copilul;  

 - raportul de expertiza medico-legală (testul ADN);  

 - alte dovezi care pot  confirma  paternitatea2.  

Toate aceste probe, fie separat fie toate împreună, pot furniza informații care fie vor 

confirma paternitatea fie vor cnduce spre imposibilitatea ca prespusul barbat sa fie tata. 

Paternitatea poate fi stabilită chiar şi în cazul cînd copilul s-a născut în urma săvîrşirii unui viol.  

Dar uneori, se poate întîmpla ca bărbatul împotriva căruia este îndreptată acţiunea să nu fie 

tatăl copilului acesta putând administra şi el probe dovedind, spre exemplu, impotenţa sexuală sau 

lipsa relaţiilor intime cu mama copilului în perioada de concepţie3. 

Hotărârea instanţei judecătoreşti privind stabilirea paternităţii, în termen de 3 zile lcrătoare 

din momentul rămînerii definitive a hotărîrii de judecată, se transmite organului de stare civilă din 

raza teritorială a acesteea pentru a efectua rectificările si completările respective în actul de naştere 

a copilului, conform articolului 69 alineatul 2 litera „e” din Legea privind actele de stare civilă4. 
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Abstract. In this article the author intended to shou the importance and highlight the 

particularities of this Institution inthe sistem of Civil Law. Also, he intended to cover the lackes that 

he had identified in the law by offering answers to some delicate questions teoretics and practice.         

Cuvinte cheie: moștenitor, capacitate succesorală, vocație succesorală, moștenitor 

testamentar, rezervă succesorală, masă de calcul. 
 

Stabilirea succesorilor chemaţi să culeagă patrimoniul succesoral vor fi efectuate conform 

normelor juridice, ce reglementează moștenirea la data deschiderii succesiunii.1 Totalitatea actelor 

săvîrșite ulterioare deschiderii succesiunii, cum ar fi acceptarea masei succesoraler, renunţarea la 

patrimonial succesoral sau partajarea averii succesorale, legea aplicabilă va fi legea în vigoare la 

data săvîrşirii lor. 

La fel, stabilim aici că determinarea cercului de persoane, care, conform prevederilor 

legale, sînt invitate să culeagă patrimoniul suucesoral a difunctului, constituie devoluţiunea 

succesorală legală. Ea are ca temei juridic rudenia, raporturile de căsătorie între potențialii 

succesori şi defunct. Și nu în ultimul rînd relațiile aparute dintre persoana întreţinută şi cel al cărui 

patrimoniu succesoral este transmis. 

Transmisiunea succesorală este întemeiată pe principiul rudeniei de sînge, constituite între 

persoanele ce fac parte din aceeaşi familie, cu excepţia nefericită existentă în dreptul Republicii 

Moldova în care a fost admisă transmisiunea succesorală şi către alte persoane decît membrii familiei. 

Rudenia este un termen cu care se operează destul de frecvent, iar definiţia noţiunii o găsim şi în Codul 

familiei (nr. 1316-XIV din 26.10.2000)2. Potrivit art.45 din CF al RM, rudenia este legătura bazată pe 

descendenţa unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent 

comun. Astfel rudenia se poate constitui pe linie dreaptă, sau pe linie colaterală. 

                                                           
1 Neaga E. Termenul general şi special de acceptare a succesiunii. Revista natională de drept, 2003, nr. 11, p.47 
2 Codul familiei nr. 1316-XIV din 26.10.2000. Monitorul Oficial al R.Moldova nr.47-48/210 din 26.04.2001 
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La momentul actual, există trei principii fundamentale care domină devoluţiunea moştenirii: 

Succesorii vor fi chemaţi la moştenire în ordinea claselor de moştenitori legali (principiul 

clasei superioare, sau venirii la moștenire în ordinea claselor). Potrivit acestui principiu, 

moștenitorii legali sunt gripați în clase, iar clasele de moștenitori sunt chemate să culeagă 

patrimoniul succesoral, în ordinea stabilită de Codul civil al Republicii Moldova (clasa superioară 

avînd prioritate la culegerea patrimoniului succesoral). 

Rudele cu grad mai apropiat de rudenie, din cadrul aceleiaşi clase, înlătură de la 

succesiune rudele cu un grad mai îndeărtat de rudenie (principiul proximităţii gradului de 

rudenie). La momentul actual rudenia reprezintă acea legătura bazată pe descendenţa unei 

persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun. În 

conformitate cu art 45 al CF al republicii Moldova, rudenia este legătura bazată pe descendenţa 

unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun. 

Rudele de grad egal, în cadrul aceleiaşi clase, moştenesc în părţi egale (principiul împărţirii 

succesiunii între rudele de acelaşi grad, în părţi egale). În conformitate cu acest principiu, dacă 

rudele din clasa de moștenitori legali chemați la moştenire sînt de acelaşi grad de rudenie, ele vor 

partaja patrimoniul succesoral în părţi egale. De exemplu, în cazul în care la partajarea 

patrimoniului succesoral sunt chemați doi copii ai defunctului, fiecare dintre aceștia vor culegecîte 

o jumătate din patrimoniul succesoral, în cazul în care lipsesc succesori din prima clasă, la 

moştenire vor fi chemați doi colaterali privelegiați defunctului etc. 

Deci, pentru categoriile de mai sus trecerea (transmiterea) succesorală a drepturilor şi 

obligaţiilor succesorale poate avea loc în ambele cazuri doar după deschiderea succesiunii. 

Reprezentarea sau transmisia succesorală poate fi realizată doar prin acceptarea sau renunţarea la 

succesiune. Acceptarea sau renunţarea la succesiune este un drept foarte important de ordin 

patrimonial care se transmite prin succesiune.1 

După modificarea codului civil, în Republica Moldova legiuitorul a instituit regula că la 

expirarea termenului de renunţare succesorală, succesiunea se consideră acceptată de către 

moştenitor desemnat de legiuitor. În această situație, art.4875 alin.(1) lit.e) nu poate fi aplicat în 

raport cu succesorul care este persoană ocrotită sau minor. Succesorul poate depune o cererede 

acceptare a moştenirii în formă autentică la notarul competent, în gestiunea căruia se află procedura 

succesorală, înainte de expirarea termenului stabilit de legiuitor pentru renunţare. Declaraţia poate 

fi autentificată în cadrul oricărui birou notarial sau poate fi autentificată de orișicare altă persoană 

abilitată cu dreptul de a autentifica acte juridice.  

Conform 157289 al CC modificat al RM, renunţarea la moştenire se poate realiza în termen 

de 3 luni. Termenul de trei luni începe să curgă de la data la care moştenitorul cunoaște, este 

informat, despre devoluţiunea succesorală şi despre temeiul chemării sale la moştenire. Informarea 

urmează să fie realizată conform dispoziţiilor art.1575123 alin.(2) al CC al RM, cu modificările din 

1 iunie 2018, sau prin oricare altă modalitate prevăzută de lege. În cazul în care succesorul este 

chemat la succesiune în temeiul unei clause, dispoziţii testamentare, termenul de renunțare, începe 

să curgă nu înainte ca notarulcompetent ți în gestiunea căruiase află procedura succesorală, să-i 

săi aducă la cunoștință dispoziţia testamentară. La cererea inaintată de succesor, notarul competent 

poate prelungi termenul de renunţare stabilit de legiuitor, sau poate dispune stabilirea un nou 

termen de renunţare,  în cazul în care succesorul a omis termenul din motive temeinice, iar ceilalţi 

moştenitori nu protestează.  

Procedura de renunţarea la succesiune se efectuiază printr-o declaraţie autentică,  depusă 

în cadrul biroului notarial investit su procedura notarial - succesorală. Declaraţia de renunț poate 

fi autentificată în cadrul orișicărui birou notarial sau de către altă persoană abilitată să autentifice 

acest tip acte juridice. După efectuarea procedurii de renunţare, succesiunea nu mai poate fi 

acceptată de către moștenitorul renunțător.  

În continuare spunem că în temeiul art 1575108 al CC modificat al RM, dacă moştenitorul 

                                                           
1 Comăniţă E., Drept civil. Succesiunile, Editura All Beck, Bucureşti, 2013, p.145 
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rezervatar va renunţă la cota succesorală culeasă cu titlu de rezerva succesorală, cotele rezervei 

succesorale ale altor succesori rezervatari nu se vor majora. Cota succesorală a moştenitorului 

rezervatar, urmează să fie culeasă de moştenitorii testamentari, proporţional cotei succesorale 

testate acestora de defunct. 

În doctrină s-a ajuns la concluzia potrivit căreia dacă prin testament i s-a stabilit 

succesibilului o cotă mai mică decît cota stabilită de legiuitor, succeasorul legal nu poate renunţa 

la cota testamentară ce i-a fost testată,  pentru a moşteni mai mult, deoarece în asemenea situaţii 

poate avea şi semnificaţia unei dezmoșteniri parţiale.  Moștenitorul poate reclama numai rezerva, 

prevăzută de lege în favoarea sa, cu condiţia că este moştenitor rezervatar. 

Iată de ce, prevederile art 1575108 al CC al RM, încă odată confirmă regula conform căreia 

transmiterea succesorală este o transmisiune indivizibilă. Acest caracter juridic al transmisiunii 

succesorale,  prevede expres situația în care există  mai mulțir moştenitori şi dacă unul sau unii dintre 

ei renunţă la succesiune, sau este nedemn de a culege patrimoniul succesoral, sau în cazul ineficacităţii 

legatelor, de aceasta vor profita ceilalţi moștenitori în virtutea dreptului de acrescămînt.1 

Putem menționa că dacă succesorul a renunțat la moştenire, dar nua menționatîn favoarea 

cui a renunţat, cota succesorului care a renunțat la moștenire va majora cota moştenitorilor chemaţi 

la moștenire în calitate de moștenitori legali (acrescămînt). Acest caracter juridic explică de ce, în 

cazul renunţării la succesiune de către unul sau mai mulţi succesori, cît  şi în cazul nedemnităţii 

succesorale saui ineficacităţii testamentelor, partea din patrimoniul succesoral ce li se cuvenea, va 

fi culeasă de succesorii acceptaţi în temeiul dreptului de acrescămînt. 

În reglementările CC modificat al RM întălnim, şi regula renunţării la moştenirea 

subsecventă. În acest sens, explicăm faptul că testatorul poate desemna un succesor, astfel încît 

persoana desemnată va devini succesor (moştenitorul subsecvent), doar în cazul în care o altă 

persoană a fost în prealabil succesor (moştenitorul prealabil). Pentru un succesor subsecvent nu se 

poate desemna un alt succesor subsecvent. Iar în temeiul 1562. al CC, moştenitorul subsecvent 

poate renunţa la moştenire imediat ce a avut loc devoluţiunea moştenirii. Dacă succesorul 

subsecvent renunţă la succesiune,  patrimonial succesoral va fi transmis moştenitorului prealabil, 

dacă testatorul nu a dispus altfel.  

Nu putem omite nici regula renunţării la legat. Astfel, iniţial explicăm faptul că estatorul 

poate transmite printr-o dispoziție testamentară, unei sau mai multor persoane (cu titlu de legat),  

un drept patrimonial, o sumă bănească, remiterea unei datorii sau oricare alte avantaje 

patrimoniale, fără a desemna aceste persoane în calitate de moştenitori.  

Deci, din alineatul de mai sus, reiese regula expusă la art 157227 al CC, unde este prevăzut 

că legatarul are opţiunea de a accepta legatul sau de a renunţa la legat. Dispoziţiile legale 

referitoare la acceptarea moştenirii sau la renunţarea la succesiune se aplică în același mod și în 

cazul acceptării legatului sau renunţării la legat.  

Posibilitatea legală de a solicita executarea legatului, se va stinge în cazul în care legatarul 

renunţă la acel legat, cu excepţiile prevăzute de dispoziţiile testamentare. Renunţarea la legat nu 

nu poate fi consideră şi renunţare la moştenire integral. Legatarul nu poate să accepte doar o parte 

din legat, sau acesta are dreptul să renunţe doar la o parte din legat. Dacă unui legatar este titular 

al mai multor  legate, acesta poate renunţa la toate legatele, sau la unele dintre acestea.  

În continuare v-om aborda problema privării de dreptul la cotă din rezerva succesorală. 

Astfel, modificările CC al RM, reglementează procedura limitării rezervei succesorale cu bună 

intenţie. Legiuitorul a stabilit că dacă descendentul (care este și moștenitor rezervatar),) duce un 

mod de viaţă risipitor, sau dacă are atîtea datorii încît ceea ce el va dobîndi ulterior este supus unui 

pericol considerabil, defunctul, prin clauză testamentară expresă, poate limita dreptul 

descendentului la rezerva succesorală.  Dispoziția testamentară prin care descendentul va fi privat 

de dreptul de a culege rezerva succesorală trebuie să prevadă expres că, după moartea 

                                                           
1 Legea privind modernizarea Codului civil şi modificarea unor acte legislative nr. 133  din  15.11.2018. Monitorul 

Oficial nr.467-479/784 din 14.12.2018 
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descendentului, moştenitorii legali ai acestuia vor primi, în calitate de moştenitori subsecvenţi sau 

legatari subsecvenţi, cota din patrimonial succesoral lăsată acestuia, sau rezerva succesorală care 

poate fi culeasă, în conformitate cu cota succesorală ale fiecărui successor, în caz de moştenire 

legală. Testatorul are dreptul de asemenea de a împuternici executorul testamentar,  cu dreptul 

administrării masei succesorale de către acesta în timpul vieţii descendentului. În asemenea 

situație, descendentul va avea dreptul de a solicita venitul net anual.  

În privinţa unor asemenea dispoziţii testamentare, se aplică în mod corespunzător normele 

legare ce reglementează procedura dezmoștenirii. Aceste prevederi sînt lipsite de efect dacă, după 

momentul deschiderii moştenirii, descendentul, pe parcursul unei perioade îndelungate, nu mai 

duce un mod de viaţă risipitor reținut anterior, sau nu mai există supraîndatorarea care a fost 

reținută drept temei pentru asemenea dispoziţii testamentare. 

În literatura de specialitate la instituţia privării de dreptul la cotă parte din rezerva succesorală, 

se atribuie şi regula nedemnităţii succesorale. Pentru ca un subiect să poată culege moștenirea în 

temeiul legii, nu este sufficient ca acest subiect să aibă doar vocaţie succesorală generală şi concretă, 

este necesar ca acest subiect să întrunescă și condiția negativă impusă de legiuitor şi anume: succesorul 

cu capacitate succesorală și vocație succesorală nu trebuie să fie nedemn. 

Nedemnitatea succesorală,  reprezintă decăderea din dreptul recunoscut moştenitorului 

legal de a culege moștenirea defunctului, inclusiv dreptul de a culege rezerva succesorală la care 

ar fi avut dreptul, ca parte al masei succesorale, deoarece a săvîrșit acele fapte prevăzute de 

legiuitor, faţă de defunct, faţă de memoria acestuia sau faţă de succesorii acestuia. 

Nedemnitatea îşi are originea în două instituţii din dreptul privat roman: 

1. exheredatio - actul prin care defunctul înlătură de la moştenire pe unul din succesorii săi; 

2. ereptorium - o exheridare prezumată, aplicabilă în cazul în care defunctul ar fi putut 

exhereda pe succesorul său, dar decedase  fără să o facă.1 

După cum am mai menţionat, în dreptul roman nedemnitatea îşi are sorgintea în 

ereptorium, care era o dezmoștenire prezumată în cazurile în care defunctul ar fi putut exhereda 

succesorul său, dar decedaseră fără să o facă2. Aşadar, nedemnitatea era stabilită de lege şi eredele 

care pierdea se numea ereptiorum. Eredele pierdea totodată şi orice acţiune pentru a putea pretinde 

succesiunea.Acţiunea era cîştigată de persoanele în folosul cărora se făcea erepţiunea ereditaţiei. 

Această excepție se făcea ori în favoarea statului, ori în favoarea altor  persoane stabilite de lege.  

Codul Caragea nu pomeneşte nimic de nedemnitate, iar Pravila lui Matei Basarab arată 

„vinele care fac pe feciori fără moştenire din bucatele părinţilor lor”. Acestea sînt: bătaia sau 

vrăjmăşia vieţii părinţilor, aflarea trupeşte întru păcat cu moştiha sau cu posatnica tătîni-său; faptul 

de a pîrî în clevetire şi în grea pagubă, faptul de a nu veni în ajutorul părinţilor cînd ei ar fi bolnavi, 

slabi sau săraci; refuzul din partea copiilor (parte bărbătească) de a garanta părinţii lor; oprirea 

tatălui de a-şi face testament sau carte, ca să-i fie după moarte etc. Feciorul de va avea tată, zice 

această pravilă, şi va lua muiere fără voia şi sfatul tătîni-său, acela să n-aibă din bunătăţile tătîni-

său nimica, numai ca să fie fără moştenire, iar de va muri şi-i va rămînea feciori, deci feciorii cer 

moştenirea de la moşul lor. 

Observăm că şi în vechiul drept românesc cazurile de nedemnitate succesorală erau mult 

mai numeroase decît în reglementarea actuală a acestei instituţii. Ca natură juridică, nedemnitatea 

succesorală este o sancţiune civilă prevăzută de lege, aplicabilă nedemnului culpabil de săvîrşirea 

unor fapte grave faţă de defunct sau memoria acestuia, prin care îl exclude de la moştenire. De aici 

decurg următoarele consecinţe: a) fiind o sancţiune civilă, legea care reglementează nedemnitatea 

este de strictă interpretare. Ea se aplică numai în materia moştenirii legale, unde legea o prevede. 

Nedemnitatea produce doar efecte relative, nedemnul este înlăturat prin lege numai de la 

succesiunea aceluia faţă de care a săvîrşit faptele prevăzute în art. 1434 CC al RM, ea nu se 

răsfrînge asupra altor moşteniri; 

                                                           
1 Dogaru I. Drept civil. Succesiuni. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 2003, p. 89 
2 Eliescu M. Moştenirea şi devoluţiunea ei în dreptul RSR, Bucureşţi: Editura Academiei, 1966, p. 72 
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b) cel ce lasă moştenirea nu poate ierta pe nevrednic de fapta sa, întrucît nedemnitatea 

operează în puterea legii. Nedemnitatea a fost calificată de unii autori (C.Stănescu) ca fiind o 

pedeapsă civilă1, iar alţi autori (F.Deak), doar ca sancţiune civilă.2 

Potrivit opiniei lui E.Safta-Romano, nedemnitatea are caracter de penalitate întemeiată pe un 

motiv de moralitate publică, însă autorul tratează în cele din urmă nedemnitatea tot ca pedeapsă.3 

Din punctul nostru de vedere, este indiferent dacă vom califica nedemnitatea drept o sancţiune 

civilă sau o pedeapsă civilă. În fond, pedeapsa nu este decît o sancţiune, dar noi credem că în acest caz 

este esenţial că nedemnitatea are drept consecinţă negativă importantă decăderea moştenitorului. 

Nedemnitatea succesorală este sancţiunea legală a decăderii din dreptul de a moşteni, care 

se aplică persoanei (cu capacitate şi vocaţie succesorală) vinovată de o faptă culpabilă faţă de cujus 

ori faţă de memoria acestuia. Nedemnitatea succesorală operează de drept în virtutea legii. În caz 

de litigiu, instanţa va verifica dacă sînt sau nu realizate condiţiile pretinse de lege pentru a opera 

nedemnitatea, iar dacă stabileşte că sînt îînrtunite, nu va fi pronunţă, ci doar va fi constatată 

nedemnitatea succesorală. 

În dreptul României nedemnitatea se aplică numai în domeniul moştenirii legale şi în cazul 

comiterii faptelor expres şi limitativ prevăzute de lege, spre deosebire de dreptul Republicii 

Moldova, în care nedemnitatea este aplicabilă, în cazul moştenirii testamentare numărul cazurilor 

de nedemnitate fiind mai mare. 

În temeiul art 1439 al CC, succesorul va fi exclusă de la succesiune în următoarele cazuri:  

 dacă l-a omorît pe cel care a lăsat moştenirea sau a săvîrşit o tentativă de a-l omorî; 

 dacă intenţionat şi ilegal l-a împiedicat pe cel care a lăsat moştenirea să întocmească 

sau să revoce o dispoziţie testamentară;  

 dacă prin dol sau violenţă l-a determinat pe cel care a lăsat moştenirea să întocmească 

sau să revoce o dispoziţie testamentară; 

 dacă în mod intenţionat şi ilegal a ascuns, a alterat, a distrus sau a falsificat o dispoziţie 

testamentară a celui care a lăsat moştenirea.  

Părinții din drepturile părinteşti, în privinţa copilului nu poat fi moştenitor legal al acestuia.  

În Republica Moldova, lipsirea de dreptul de moştenire a persoanei nedemne se face prin 

anularea dobîndirii moştenirii de către aceasta. Se poate solicita decăderea din dreptul la 

succesiune numai după deschiderea moştenirii. În cazul moştenitorului subsecvent, anularea poate 

fi făcută imediat după devoluţiunea moştenirii către moştenitorul prealabil.  

Nedemnitatea succesorală reprezintă o sancțiune de drept civil, deoarece înlătură de la 

succesiune moștenitorii care au capacitate și vocație succesorală. 

Nedemnitatea succesorală fi aplicabilă numai în cazurile strict  determinate de lege, mai 

mult ca atît această normă avînd un caracter imperativ. Nedemnitatea succesorală ca sancțiune se 

va aplica şi produce efecte doar pentru autorul faptei prevăzute de lege. Aplicarea acestei sancțiuni 

nu poate fi extinsă decît la masa succesorală a definctului față de care au fost săvîrșite acele fapte, 

nedemnul fiind înlăturat numai de la succesiunea defunctului faţă de care a săvîrşit fapte nedemne. 

Sancţiunea nedemnităţii succesorale va afecta doar faptele săvîrşite cu intenţie,  deoarece în 

asemenea cazuri se prezumă  că succesorul a acţionat cu discernămînt. 

Infracţiunile săvîrşite fără intenție,  nu pot atrage după sine sancţiunea nedemnităţii. Prin 

acţiune nelegală care contribuie la chemarea la moştenire se înţelege atît infracţiunea săvîrşită cu 

intenţie împotriva celui care lasă moştenirea sau împotriva oricărui moştenitor, pentru care 

moştenitorul a fost condamnat, cît şi acţiunile a căror ilegalitate a fost stabilită prin intermediul 

deciziei organelor de urmărire penală sau de către instanţa de judecată în cadrul examinării cauzei 

despre succesiune. 

Deşi nu este prevăzut expres în legislaţie, practica judecătorească a stabilit că acţiunile ce 

                                                           
1 Stănescu C. Drept civil. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1967, p. 58 
2 Deak F. Tratat de drept succesoral. Bucureşt: Actami, 1999, p. 54 
3 Safta-Romano E. Drept civil. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1967, p. 58 
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au dus la condamnarea persoanei pentru infracţiuni săvîrşite fără intenţie nu pot servi temei pentru 

declararea acesteia moştenitor nedemn.1 

Nedemnitatea succesorală se va răsfrînge și asupra persoanelor care intenţionat au 

împiedicat realizarea ultimei voinţe a celui care lasă moştenirea, care prin sugestie sau captaţie au 

determinat pe cel care lasă moştenirea să facă o liberalitate în favoarea lor sau să majoreze cota 

succesorală a acestora sau a persoanelor apropiate lor.  

Nedemne vor fi şi persoanele care au tăinuit celui care lasă moştenirea sau i-au constrîns 

pe ceilalţi moştenitori să renunţe la drepturile lor succesorale în scopul majorării părţii ce li s-ar fi 

cuvenit lor sau persoanelor apropiate acestora.  

Succesori legali nu pot fi ai copiilor lor părinţii decăzuţi din drepturile părinteşti care, la 

data deschiderii succesiunii, nu sînt restabiliţi în aceste drepturi şi nici părinţii (adoptatorii) şi 

copiii maturi (inclusiv cei adoptaţi) care s-au eschivat cu rea-credinţă de la exercitarea obligaţiei 

de întreţinere a celui ce a lăsat moştenirea dacă această circumstanţă este constatată de judecată. 

Astfel, copiii vor avea posibilitatea de a moșteni părinţii care au fost decăzuți de drepturile 

părinteşti, sau care s-au eschivat de la plata pensiei de întreținere. Înlăturarea de la succesiune ca 

effect al nedemnității succesorale,  nu îi lipseşte de dreptul de a-i moşteni prin testament. 

Sînt nedemni de a moșteni reciproc părinţii şi copiii majori care s-au eschivat de la executarea 

obligaţiei de întreţinere, obligație care derivă dintr-o normă legală, a celui care lasă moştenirea. 

Norma legală stabileşte obligaţii reciproce ale părinţilor şi copiilor de a se întreţine unii pe 

alţii. În cazul în care nu se acordă ajutor benevol, instanţa judecătorească poate obliga persoana 

respectivă de a plăti pensia de întreţinere celui căruia i-o datorează, conform legii, sustragerea 

frauduloasă de la plata pensiei de întreţinere constituind infracţiune care este sancţionată din punct 

de vedere penal. 
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Rezumat. Acest articol are drept scop analiza critică a normelor propunerii modificate de 

Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele 

de vânzari de bunuri. Obiectivul principal al propunerii Modificate de Directivă este eliminarea uneia 

dintre barierele din calea comerțului transfrontalier: diferențele existente în dreptului contractual al 

statelor membre. Studiul se concentrează asupra celor mai importante norme care reglementează 

obligația de conformitate și măsurile reparatorii la dispoziția consumatorului în caz de 

neconformitate. De asemenea, accentuiază că propunerea Modificată de Directivă va spori sau 

menține nivelul actual de protecție a consumatorilor în majoritatea statelor membre și, fără îndoială, 

va reduce nivelul actual de protecție a consumatorilor în alte state membre. 

Cuvinte cheie: vânzări de bunuri, armonizare deplină, protecția consumatorilor, 

conformitatea cu contractul, lipsa de conformitate, măsuri reparatorii în caz de neconformitate. 

 

Abstract. This article aims to critically analyze the provisions of the Amended proposal for 

a Directive of the European Parliament and of the Council on certain aspects concerning contracts 

for sales of goods. The main objective of the Amended proposal for a Directive is to eliminate one 

of the barriers to cross-border trade: differences of the contract law of the Member States. The 

study focuses on the most significant rules governing conformity and the remedies for lack of 

conformity. It also highlights that the Amended proposal for a Directive will either increase or 

maintain the current level of consumer protection in most of the Member States and undoubtedly 

will decrease the existing level of consumer protection in some others.   

Keywords: sales of goods, full harmonization, consumer protection, conformity with the 

contract, lack of conformity, remedies for lack of conformity. 

 

Introducere 

La 9 decembrie 2015 de către Comisia Europeană au fost prezentate două propuneri de 
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directive1 pentru implementarea Strategiei privind piața unică digitală2.  

Propunerea de directivă privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări online 

și alte tipuri de vânzare la distanță de bunuri a fost modificată la 31.10.2017 de către Comisie, care 

a prezentat o propunere modificată de Directivă privind anumite aspecte referitoare la contractele 

de vânzări de bunuri3. Aceasta conține norme care au scopul de armonizare totală, în special,  a 

aspectelor referitoare la conformitatea bunurilor, măsurile reparatorii aflate la dispoziția 

consumatorului în caz de neconformitate și modalitățile de exercitare a acestor  măsuri reparatorii. 

În domeniul de aplicare al propunerii modificate de Directivă vor intra contractele de 

vânzare de bunuri încheiate între vânzător și consumator, fiind excluse contractele de prestări 

servicii. Totuși, conform art. 1,  alin. 2 în cazul contractelor de vânzare care prevăd atât vânzarea 

de bunuri, cât și prestarea de servicii, directiva se va aplica părții din contract referitoare la 

vânzarea de bunuri.  

Nu vor intra în domeniul de aplicare contractele de vânzare între profesioniști, precum și 

contractele de vânzare de bunuri carea au ca obiect suporturi materiale pe care sunt stocate 

conținuturi digitale, atunci când suporturile materiale au fost folosite exclusiv ca mijloc de 

transport pentru furnizarea de conținut digital consumatorului, aceste contracte intrând în domeniul 

de aplicare al propunereii de Directivă privind anumite aspecte referitoare la contractele de 

furnizare de conținut digital. 

Propunerea modificată de Directivă, în caz de adoptare, va înlocui Directiva 1999/44CE 

privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe, care urmează a fi 

abrogată. 

Conformitatea cu contractul 

În art. 4-8 din propunerea modificată de Directivă sunt stabilite criteriile pe care bunurile 

trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerate conforme cu contractul. Aceste criterii ar putea 

fi considerate ca fiiind un rezultat al obiectivului de armonizare completă a normelor relative la 

conformitate, lăsând foarte puțin spațiu pentru interpretarea acestora la nivel național4. 

Armonizarea completă a acestor  norme nu va permite statelor membre să ofere o protecție mai 

înaltă consumatorilor, decât cea prevăzută de propunerea modificată de Directivă, astfel în caz de 

adoptare a acesteia, va urma, de fapt, o diminuare a nivelului de protecție a consumatorilor cu 

privire la anumite aspecte,  în unele state membre5.  

Un prim aspect cu privire la care ar putea urma o posibilă diminuare a nivelului de protecție 

a consumatorilor se referă la termenul în care consumatorul ar putea invoca o măsură reparatorie 

în caz de neconformitate a a bunului. Art. 14 din propunerea modificată de Directivă stabilește 

termenul de garanție de doi ani în care consumatorul poate invoca măsurile reparatorii, termen 

calculat de la data în care acesta a intrat în posesia fizică a bunurilor sau de la data în care bunurile 

au fost instalate.  Eventuala adoptare a Directivei va diminua nivelul de protecție a consumatorilor 

în 12 state membre, întrucât în aceste state membre termenul de garanție de 2 ani poate fi prelungit, 

devenind mai mare, în anumite circumstanțe, de ex. suspendarea termenului de garanție pentru 

perioada cât bunurile se află la reparație, și consumatorul nu se poate folosi de bunurile respective, 

sau pe durata negocierilor între consumator și vânzător referitoare la alegerea măsurilor 

                                                           
1 Propunerea de directivă a Parlamentului european și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele 

de vânzări online și alte tipuri de vânzare la distanță de bunuri, 09 decembrie 2015, COM (2015) 635 final; 

Propunerea de directivă a Parlamentului european și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele 

de furnizare de conținut digital, 09 decembrie 2015, COM (2015) 634 final;  
2 Comunicarea Comisiei către Parlamentul european, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul 

regiunilor, O strategie privind piața unică digitală pentru Europa, 06 mai 2015, COM (2015) 192 final; 
3 COM (2017) 637 final, 31 octombrie 2017; 
4 Loos, Marco. Not Good but Certainly Content: The Proposals for European Harmonisation of Online and Distance 

Selling of Goods and the Supply of Digital Content. In I. Claeys & E. Terryn (Eds.), Digital Content and Distance 

Sales: New Developments at EU Level, Intersentia. doi:10.1017/9781780686035.002, pag. 19; 
5 Ibidem; 
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reparatorii1. Astfel, chiar dacă în expunerea de motive a propunerii de Directivă privind anumite 

aspecte referitoare la contractele de vânzări online și alte tipuri de vânzare la distanță de bunuri,2 

se menționează că termenul de garanție de 2 ani este prevăzut în 23 de state membre și doar 6 state 

membre (Finlanda, Marea Britanie, Irlanda, Suedia, Olanda) au adoptat un termen de garanție mai 

mare, în realitate situația este cu mult diferită. În acest sens, legislația belgiană acordă 

consumatorului dreptul de a invoca obligația de garanție a profesionistului pentru viciile ascunse 

după expirarea termenului de garanție de 2 ani sau legislația franceză, care începând cu 2016, 

permite consumatorului să invoce o măsură reparatorie pentru vicii ascunse în termen de 2 ani de 

la descoperirea viciilor.3 Chiar mai mult, în Belgia, Republica Cehă, Ungaria, Malta, Slovacia și 

Spania curgerea termenului de garanție de 2 ani se suspendă pentru perioada cât bunurile se află 

la reparație, și consumatorul nu se poate folosi de bunurile respective, sau pe durata negocierilor 

între consumator și vânzător referitoare la alegerea măsurilor reparatorii.4 Rezultă astfel că pentru 

toate aceste state mai sus menționate termenul de garanție de 2 ani poate fi extins în anumite situații. 

În doctrină5 au fost formulate și alte critici referitoare la termenul de garanție de 2 ani, în 

sensul că acest termen ar fi prea mic și ar fi binevenit un termen de garanție mai mare, mai ales 

pentru bunurile de folosință îndelungată, cum ar fi frigiderele, mașinile de spălat sau automobilele, 

în privința cărora consumatorii în mod rezonabil s-ar aștepta ca durata de funcționare a acestora să 

fie mai mare de 2 ani, iar aceste bunuri se defectează după expirarea termenului de 2 ani, însă 

datorită unui defect existent la momentul livrării și nu datorită folosinței obișnuite a bunului. Pe 

de altă parte, în opinia unui autor6, termenul de garanție de 2 ani ar încuraja producătorii de bunuri 

de folosință îndelungată să producă bunuri care ar avea o durată de funcționare scurtă, adică un 

pic mai mult decât termenul de 2 ani. În acest sens, consumatorii vor fi fie „forțați” să 

achiziționeze, la momentul încheierii contractului de vânzare, o garanție comercială extinsă, fie să 

achiziționeze piese de schimb, dacă nu au obținut o garanție comercială extinsă, iar bunurile s-au 

defectat la scurt timp după ce a expirat termenul de 2 ani.7 

Termenul de garanție de 2 ani este criticat și din punctul de vedere al faptului că nu oferă 

consumatorului măsuri reparatorii contra vânzătorului profesionist, dar va atrage răspunderea sa 

contractuală față de cumpărătorul  căruia i-a revândut bunul de ex. pe o platformă de licitație, iar 

bunul s-a defectat mai târziu de termenul de 2 ani.8  

Nu în ultimul rând, absența unei „perioade de suspendare” a termenului de garanție de 2 ani, 

așa cum este prevăzut în legislația cehă sau belgiană, face ca termenul de 2 ani să fie în mod efectiv 

mai scurt, dacă defectele au apărut în acest termen și consumatorul la momentul apariției defectelor 

a recurs la o măsură reparatorie ca reparația sau înlocuirea bunului și drept consecință consumatorul 

nu a avut posibilitatea să se folosească de bunul respectiv pe întreaga perioada totală de 2 ani.9 

Spre deosebire de Directiva 1999/44/CE care tace în acest sens, art. 14 din propunerea 

modificată de Directivă stabilește că în cazul în care, în temeiul legislației interne a statelor 

                                                           
1 Idem; 
2 COM (2015) 635 final, 09 decembrie 2015; 
3 Schulte-Nölke, Hans, Twigg-Flesner, Christian, Ebers, Martin (eds.). EC Consumer Law Compendium, Comparative 

analysis, 2008, pag. 701 
4 Ibidem, pag. 682-683; 
5 Loos, Marco. Consumer sale law in the proposal for a Consumer rights directive, European Review of Private Law, 

2010, nr.1, pag. 28; Twigg-Flesner, Christian. Fit for purpose? The proposals on Sales, in Geraint Howells, Reiner 

Schulze (eds), Modernising and Harmonising Consumer Contract Law, Munich, Sellier, 2009, pag. 172;  
6 Loos, Marco. Not Good but Certainly Content: The Proposals for European Harmonisation of Online and Distance 

Selling of Goods and the Supply of Digital Content, op. cit., pag. 20, apud Cf. J. Hijma, ‘De Koopregeling in het 

Richtlijnvoorstel Consumentenrechten’, in: M.W. Hesselink, M.B.M. Loos (eds.), Het Voorstel voor een Europese 

Richtlijn Consumentenrechten. Een Nederlands Perspectief, The Hague: Boom Juridische uitgevers, 2009, pag. 177; 
7 Ibidem; 
8 Loos, Marco. Not Good but Certainly Content: The Proposals for European Harmonisation of Online and Distance 

Selling of Goods and the Supply of Digital Content, op. cit., pag. 20; 
9 Ibidem; 
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membre, exercitarea măsurilor reparatorii sunt supuse uni termen de prescripție, acesta este de 

minim 2 ani de la momentul relevant pentru stabilirea conformității cu contractul. 

O noutate importantă în propunerea modificată de Directivă și care oferă un nivel de 

protecție a consumatorilor mai înalt, în comparație cu directiva 1999/44/CE, este absența obligației 

consumatorului de notificare a lispei de conformitate către profesionist. Conform art. 5, alin. 2 din 

Directiva 1999/44/CE, statelor  membre le-a fost dată posibilitatea de a putea introduce sau 

menține în vigoare norme care să prevadă că, pentru a beneficia de drepturile sale, consumatorul 

trebuie să informeze vânzătorul despre neconformitate în termen de 2 luni de la data la care a 

descoperit o astfel de neconformitate. Menținerea acestei obligații în sarcina consumatorului ar fi 

putut afecta drepturile consumatorilor, existând riscul de a nu putea beneficia de măsurile 

reparatorii, în special în tranzacțiile transfrontaliere, atunci când este aplicabilă legea unui alt stat 

membru și consumatorul nu cunoaște despre obligația de notificare a neconformității care rezultă 

din legea acelui stat membru.1 Alte motive de excludere a acestei obligații a consumatorului, ar fi 

faptul că oricum consumatorul pentru a beneficia de măsurile reparatorii trebuie să notifice 

profesionistul despre neconformitate; ar fi foarte dificil, dacă nu imposbil pentru profesionist să 

probeze că termenul de 2 luni nu a fost respectat de consumator; de ce ar trebui consumatorul să 

fie obligat să notifice despre nerespectarea de către profesionist a obligațiilor sale contractuale, în 

sensul că profesionistul ar putea ulterior să invoce încălcarea obligației de notificare de către 

consumator, pentru a evita răspunderea sa, a profesionistului, pentru lipsa de conformitate.2 

O ridicare a nivelului de protecție a consumatorilor, în comparație cu art. 2 alin. 3 din 

Directiva 1999/44/CE, o constituie norma prevăzută la art. 4, alin. 3 din propunerea modificată de 

Directivă, care prevede că consumatorul va pierde dreptul de a solicita măsuri reparatorii pentru 

lipsa de conformitate, nu doar dacă a cunoscut despre condițiile specifice ale bunurilor sau despre 

viciile acestora, dar și dacă a acceptat în mod expres aceste condiiții specifice sau vicii.3 

În primul rând, conformitatea trebuie mai întâi evaluată în baza cerințelor stabilite de părți: 

bunul trebuie să respecte cantitatea, calitatea și descrierea prevăzute de contract, precum și să 

posede calitățile eșantionului sau modelului prezentat de către vânzător consumatorului; trebuie să 

prezinte calitățile și capacitățile de funcționare indicate în orice declarație precontractuală care 

face parte integrantă din contract și să fie adecvat pentru orice utilizare specială dorită de 

consumator și acceptată de către vânzător.4 

În al doilea rând, cerințele de conformitate prevăzute în contract pot fi mărite ținând seama 

de anumite cerințe obiective care constituie de fapt niște standarde normale pentru bunuri în 

general.5 Aceste cerințe de conformitate obiective prevăzute în art. 5, 6 și 7 din propunerea 

modificată de Directivă vor fi aplicate, în măsura în care părțile nu au convenit altfel. Astfel, în 

măsura în care este relevant, bunurile trebuie: 

a) să corespundă tuturor scopurilor pentru care în mod normal ar fi utilizate bunuri cu 

aceeași descriere;  

b) să fie livrate împreună cu accesoriile, inclusiv ambalajul, instrucțiunile de instalare sau 

alte instrucțiuni pe care consumatorul se poate aștepta să le primească;  

c) să dețină calitățile și capacitățile de funcționare care sunt normale pentru bunurile de 

același tip și la care consumatorul se poate aștepta, având în vedere natura bunurilor și ținându-se 

seama de orice declarație publică a vânzătorului sau în numele acestuia ori al altor persoane din 

etapele anterioare ale seriei de tranzacții, inclusiv producătorul. Vânzătorul nu va răspunde pentru 

                                                           
1 Idem, pag. 22; 
2 Ibidem; 
3 Beale, Hugh. Scope of application and general approach of the new rules for contracts in the digital environment, 

In-Depth Analysis, Briefing note for the Legal  Affairs Committe of the European Parliament, PE 536.493, 2016, pag. 16, 

disponibil la: http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/4a1651c4-0db0-4142-9580-

89b47010ae9f/pe_536.493_print.pdf, consultat la 10.12.2018; 
4 Art. 4 din propunerea modificată de Directivă; 
5 Art. 4, alin. 2 din propunerea modificată de Directivă; 

http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/4a1651c4-0db0-4142-9580-89b47010ae9f/pe_536.493_print.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/4a1651c4-0db0-4142-9580-89b47010ae9f/pe_536.493_print.pdf
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declarațiile publice, dacă demonstrează că nu cunoștea și nu ar fi putut, în mod rezonabil, să 

cunoască declarația în cauză sau declarația a fost rectificată înainte de încheierea contractului ori 

decizia de a achiziționa bunurile nu ar fi putut fi influențată de declarație; 

d) să fie instalate corect. Orice neconformitate care rezultă din instalarea incorectă a 

bunurilor este considerată ca fiind o neconformitate cu contractul, în cazul în care bunurile au fost 

instalate de vânzător sau sub răspunderea acestuia, ori bunurile au fost instalate de consumator, 

însă instalarea incorectă se datorează unei greșeli din instrucțiunile de instalare; 

e) să fie libere de orice drepturi ale terților, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală.  

Astfel, este impusă în sarcina vânzătorului obligația de garanție pentru evicțiune, conformitatea 

acoperind nu doar viciile materiale, ci și viciile juridice. 

În art. 8 din propunerea modificată de Directivă este prevăzut că momentul relevant pentru 

stabilirea conformității bunurilor cu contractul va fi considerat momentul livrării bunurilor către 

consumator sau către un terț, ori către un transportator desemnat de acesta.  

Măsurile reparatorii aflate la dispoziția consumatorului în cazul neconformității 

bunurilor cu contractul 

Din prevederile art. 9 al propunerii modificate de Directivă rezultă în mod evident că 

ierarhia măsurilor reparatorii aflate la dispoziția consumatorului în cazul neconformității bunului 

a fost preluată din Directiva 1999/44/CE, măsurile reparatorii primare fiind reparația și înlocuirea 

bunului, iar cele secundare fiind rezoluțiunea contractului și reducerea prețului.  

Eventuala adoptare a acestei ierarhii a măsurilor reparatorii va duce la o diminuare a 

nivelului de protecție a consumatorilor în 8 state membre UE, care nu au adoptat ierarhia măsurilor 

reparatorii prevăzută în Directiva 1999/44/CE, întrucât propunerea modificată de Directivă 

armonizează deplin ierarhia măsurilor reparatorii aflate la dispoziția consumatorului în cazul 

neconformității bunurilor.1 

În ceia ce privește reparația și  înlocuirea  bunului,  art. 9, alin. 1 prevede în mod expres că 

este consumatorul cel care va alege între aceste măsuri reparatorii. Conform art. 11, însă, dacă 

măsura reparatorie aleasă ar fi imposibilă, ilegală sau, în comparație cu cealaltă opțiune 

disponibilă, ar impune asupra vânzătorului costuri care ar fi disproporționate pentru vânzător, 

consumatorul va trebui să accepte  măsura reparatorie alternativă. Conform art. 9, alin. 2 aceste 

măsuri reparatorii trebuie efectuate de către vânzător într-o perioadă rezonabilă de timp și fără 

inconveniente semnificative pentru consumator, iar pentru determinarea termenului rezonabil se 

va ține cont de natura bunurilor și de scopul pentru care consumatorul a solicitat bunurile în cauză. 

Conform art. 10, alin. 2, atunci când consumatorul a instalat bunurile într-un mod 

compatibil cu natura și cu destinația lor, înainte de apariția neconformității cu contractul, 

vânzătorul este obligat nu doar să înlocuiască bunurile neconforme, ci va trebui să ridice bunurile 

neconforme și să instaleze bunurile livrate în schimbul celor neconforme sau să suporte costurile 

acestor operațiuni. Conform alin. 3 al art. 10, consumatorul nu este obligat să plătească pentru 

utilizarea bunurilor înlocuite în perioada în care a precedat înlocuirea. 

În doctrină au fost formulate critici,2 în sensul că propunerea modificată de Directivă nu 

prevede în mod clar dacă în cazul înlocuirii bunului, vânzătorul trebuie să pună la dispoziția 

consumatorului un bun nou sau un bun uzat. Astfel pentru vânzător măsura înlocuirii ar putea 

impune costuri mult mai mici, întrucât acesta ar putea repara bunul neconform și l-a putea folosi 

ca măsură reparatorie de înlocuire pentru un alt consumator, într-un alt contract.3  O altă neclaritate 

ar fi, dacă consumatorul are dreptul să invoce neconformitatea bunului pentru un nou termen de 

garanție de 2 ani din momentul înlocuirii sau doar pentru perioada rămasă din termenul de garanție 

de 2 ani, cu posibila extindere a acestui termen proporțional cu perioada din momentul notificării 

                                                           
1 Expunerea de motive a propunerii de directiva privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări online 

și alte tipuri de vânzare la distanță de bunuri, pag. 6; 
2 Loos, Marco. Not Good but Certainly Content: The Proposals for European Harmonisation of Online and Distance 

Selling of Goods and the Supply of Digital Content, op. cit., pag. 25;   
3 Ibidem; 
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neconformității și momentul primirii bunului de înlocuire.1 Includerea unor prevederi suplimentare 

în propunerea modificată de Directivă care să clarifice aceste aspecte, ar fi binevenite, întrucât nu 

ar lăsa loc de interpretări în ulterioara aplicare în practică a normelor menționate. 

Consumatorul va avea dreptul la măsurile reparatorii de reducere proporțională a prețului 

sau de  rezoluțiune a contractului în cazul în care neconformitatea nu a fost sau nu poate fi 

remediată de către vânzător.2 Consumatorul va avea dreptul să rezoluționeze contractul chiar și 

atunci când neconformitatea este minoră, ceia ce reprezintă o noutate și o sporire a nivelului de 

protecție a consumatorilor în comparație cu Directiva 1999/44/CE. Conform art. 9, alin. 4 

consumatorul va avea și dreptul de a refuza plata unei părți restante din prețul bunurilor, până în 

momentul în care vânzătorul aduce bunurile în conformitate cu contractul. 

Printre prevederile propunerii modificate de Directivă nu se regăsește dreptul 

consumatorului la  rezoluțiunea contractului într-un termen scurt3, cu rambursarea totală a prețului 

plătit, atunci când bunurile nu sunt conforme cu contractul, fără a trebui să solicite mai întâi 

reparația sau înlocuirea bunului. Acest drept al consumatorului este prevăzut, de ex., în legislația 

Marii Britanii, numit „short term right to reject” și poate fi exercitat de consumator în termen de 

30 de zile din momentul livrării bunului4.   

Rezoluțiunea contractului de către consumator trebuie notificată vânzătorului, notificarea 

fiind posibilă prin orice mijloc.5 Totuși, propunerea modificată de Directivă nu prevede momentul 

în care rezoluțiunea își va produce efectele, acest moment va putea fi determinat în baza legii 

naționale aplicabile. Faptul că pentru exerictarea rezoluțiunii va fi suficientă notificarea către 

vânzător este o prevedere benefică consumatorilor, având în vedere că în unele state membre UE, 

rezoluțiunea trebuie efectuată pe cale judiciară și chiar dacă poate fi obținută într-un termen relativ 

scurt și cu costuri reduse, recurgerea la rezoluțiunea prin intermediul instanței este nefavorabilă 

pentru consumatori6. 

Conform art. 13, alin. 2, consumatorul va avea dreptul și la rezoluțiunea parțială a 

contractului în cazul în care a cumpărat mai multe bunuri, iar neconformitatea se referă doar la 

unul sau unele din bunuri, precum și în raport cu orice alte bunuri pe care consumatorul le-a 

cumpărat ca accesoriu al bunurilor neconforme. 

Conform art. 13, alin. 3, lit. a) și b), rezoluțiunea contractului va avea ca efect repunerea 

părților în situația anterioară, astfel vânzătorul este obligat să ramburseze consumatorului prețul 

plătit în termen de cel mult 14 zile de la data recepționării notificării, iar consumatorul este obligat 

să returneze bunurile neconforme, pe cheltuiala vânzătorului, în termen de cel mult 14 zile de la data 

trimiterii notificării. Această implică faptul că obligația consumatorului de returnare a bunurilor se 

va naște înaintea obligației vânzătorului de rambursare a prețului plătit, mai ales în tranzacțiile 

transfrontaliere, atunci când consumatorul rezoluționează contractul printr-o scrisoare și nu prin e-

mail.7  În atare cazuri, vânzătorul ar putea suspenda rambursarea prețului până în momentul în care 

consumatorul a returnat bunurile, consumatorul fiind supus riscului de insolvabilitate a vânzătorului 

sau de neexecutare a obligației de rambursare a prețului de către vânzător.8 

Conform art. 13, alin. 3, lit. c), atunci când bunurile nu pot fi returnate din cauza distrugerii 

sau pierderii, consumatorul plătește vânzătorului valoarea monetară pe care bunurile neconforme ar 

fi avut-o la data la care returnarea ar fi urmat să aibă loc, în cazul în care acestea ar fi fost păstrate 

                                                           
1 Idem; 
2 Art. 9, alin. 3 din propunerea modificată de Directivă; 
3 Beale, Hugh, op. cit., pag. 19; 
4 Consumer Rights Act 2015, ss. 19 și 20, disponibil la 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/contents/enacted, consultat la 12.12.2018; 
5 Art. 13 din propunerea modificată de Directivă; 
6 Beale, Hugh, op. cit., pag. 17; 
7 Loos, Marco. Not Good but Certainly Content: The Proposals for European Harmonisation of Online and Distance 

Selling of Goods and the Supply of Digital Content, op. cit., pag. 26;   
8 Ibidem; 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/contents/enacted
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de către consumator fără să fi fost distruse sau pierdute până la acea dată, cu excepția cazului în care 

distrugerea sau pierderea a fost cauzată de o neconformitate a bunurilor cu contractul. În doctrină au 

fost fromulate critici și cu privire la aceste prevederi,1 făcând-se trimitere la art. 7:10(3) din Codul 

civil olandez care rezolvă de o manieră simplistă și în favoarea consumatorului riscul distrugerii sau 

pierii fortuite a bunului, fiind prevăzută suportarea riscului de către vânzător, atunci când 

cumpărătorul a invocat rezoluțiunea contractului sau înlocuirea bunului din motive întemeiate. În 

atare cazuri, conform art. 7:10(4) Cod Civil olandez, cumpărătorul are obligația a acționa cu prudența 

și diligența unui bun proprietar, inclusiv obligația de conservare a bunului din momentul în care în 

mod rezonabil se poate astepta la o posibilă rezoluțiune a contractului sau înlocuire a bunului.  Mai 

mult decât atât,  vânzătorul va fi obligat să probeze nerespectarea obigației de conservare a bunurilor 

de către consumator, atunci când vânzătorul solicită plata valorii inițiale a bunului distrus sau pierit2. 

În acest sens, s-ar părea că propunerea modificată de Directivă ar impune consumatorului sarcina 

probei că bunurile s-au distrus ori au pierit ca urmare a neconformității acestora, probă care ar putea 

fi foarte dificilă pentru consumator.3 

Concluzii 

Considerăm că propunerea modificată de Directivă conține norme care va spori nivelul de 

protecție a consumatorilor și va mări numărul tranzacțiilor transfrontaliere, consumatorii fiind 

încurajați de faptul că beneficiază de același nivel de protecție, indiferent din care stat membru vor 

achiziționa bunuri.  

Termenul de garanție de 2 ani este prea scurt, în sensul că producătorii vor predispuși să 

producă bunuri care să aibă o durată de funcționare de doar 2 ani și nu bunuri de calitate înaltă 

care să aibă o durată de funcționare mult mai mare, în special în cazul bunurilor de folosință 

îndelungată cum ar fi frigiderele, mașinile de spălat, automobilele etc.  

Propunerea modificată de Directivă nu prevede răspunderea directă a producătorului, adică 

dreptul consumatorului de a alege cui să se adreseze pentru exercitarea măsurilor reparatorii în 

cazul neconformității bunurilor cu contractul, fie producătorului, fie vânzătorului final.  

Pentru o sporire a nivelului de protecție a consumatorului, considerăm ca ar fi fost oportună 

introducerea, printre măsurile reparatorii aflate la dispoziția consumatorului, a dreptului acestuia 

de a putea rezoluționa contractul imediat, adică într-un termen scurt, cu returnarea bunurilor 

cumpărate și cu rambursarea totală a prețului plătit, atunci când bunurile nu sunt conforme cu 

contractul, fără obligarea consumatorului să recurgă mai întâi la reparația sau înlocuirea bunului. 

Menținerea ierarhiei măsurilor reparatorii aflate la dispoziția consumatorilor, așa cum este 

prevăzută și în Directiva 1999/44/CE, nu constituie o sporire a nivelului de protecție a 

consumatorilor, fiind necesare adoptarea de norme să permită consumatorului dreptul de opta 

pentru oricare dintre măsurile reparatorii. 

Nu în ultimul rând, ar trebui introduse norme care să nu impună consumatorului plăți pentru 

diminuarea valorii bunului, atunci când acesta recurge la rezoluțiunea contractului, dacă 

rezoluțiunea este exercitată de către consumator în termen de 6 luni de la livrarea bunurilor. 
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 Abstract. The article presents shortly description about how to built the integrity in the 

judiciary system of RM. The integrity is that virtue that encompasses a series of moral traits, such 

as honesty, and probity. Although it is more and more common about it, but often personal integrity 

is confusing with the institutional integrity. It is true that in last period the judiciary integrity is 

not so good, where for, in this publication I intend to summarize causes, factors and solutions. In 

order to improve the quality of the judiciary integrity in the Republic of Moldova, it is imperative 

and timely for each party to communicate why it is necessary to be fair and honest.  

I am convince that the integrity - as a value in exercising of judge profession, therefor must 

be infused at any stage of a judge's career. Institutional, these attributions come back to the 

Superior Council of Judges and National Institute of Justice. Strengthening of judiciary integrity 

takes place by eliminating corruption in the judiciary, respecting deontology and judicial ethics, 

respectively by improving the efficiency of justice through managerial means. 
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The problem of lack of integrity in the judiciary system has been signaled, including by the 

Group of States Against Corruption (GRECO), the European Council, NGOs. Thus, in order to 

respect the findings of European experts and the recommendations of international bodies, as well 

as the implementation of the national anticorruption strategy, it would be appropriate to develop 

a strategy for strengthening the integrity of justice accompanied by an Action Plan for the 

achievement of each proposed objective, as  integrity of the judiciary and individual integrity. 

In conclusion, it is necessary to continue to carry out the reforms related to integrity in the 

judiciary system of the Republic of Moldova, both at institutional and individual level, thus 

ensuring the increase of transparency, efficiency, quality and access to the judiciary. 

Keywords: integrity,  the judiciary system, ethics, honesty, honesty, probity, corruption,  

anticorruption strategy. 

 

Integritatea este acea virtute care înglobează o serie de trăsături morale, precum onestitatea, 

cinstea și probitatea [1]. Deși tot mai des se vorbește despre ea, aproape întotdeauna, se confundă 

integritatea personală cu cea instituțonală. Adevărat este că una pe alta, pe cât de mult se 

completează pe atît de mult se și denigrează. 

Cu siguranță, integritatea reprezintă calitatea supremă pe care o persoana o poate dobandi 

la un moment dat în evoluția sa. Aceasta este o încununare a experienței dobîndite pe parcursul 

evoluției fiecaruia și apare mai devreme sau mai tarziu ca o consecință pentru cei care doresc să 

urce pe scara valorilor.  

În sistemul judiciar, integritatea se manifestă în efectuarea actelor judiciare cu maximă 

obiectivitate, în condiţii de egalitate şi demnitate a părţilor, respectându-se termenele prevăzute de 

lege, pentru a se asigura deplina legalitate a actului îndeplinit. Astfel, în justiţie, integritatea e mai 

mult decât o virtute, este o necesitate. 

Referitor la integritatea personală a judecătorului, aceasta începe cu o decizie – de a trăi 

valoros, educîndu-și ”sinele și aproapele”. De fapt, nu credem că este posibil ca un judecător 

integru astazi să fie cinstit si corect, iar maine să-și piardă aceste calități.  

Pentru îmbunătățirea calitații sistemului judiciar din RM, imperios și oportun este ca 

fiecare parte să conștietizeze de ce este necesar să fie integru, corect și cinstit. Confruntarea zilnică 

a magistraților cu dileme etice dificile care se află de multe ori la limita dintre o decizie influențată 

de ceea ce prevede legea și ceea ce le dictează intima convingere, este o circumstanță care cel mai 

des îi evaluiază integritatea personală. Or, întărirea convingerilor personale asupra integrităţii 

individuale cuprinde dezvoltarea unei culturi a integrităţii judiciare prin formare specifică [2]. 

Astfel, INTEGRITATEA – ca valoare în exercitarea acestei funcţii, trebuie insuflată în orice stadiu 

al carierei unui judecător. 

În acest sens, instruirea pe componenta de Integritate ar trebui să fie în mod obligatoriu parte 

a curriculei de formare iniţială şi continuă pentru toti subiecții sistemul judiciar. Pentru îndeplinirea 

acestui obiectiv, o măsură ar fi asigurarea de formatori calificaţi în domeniul integrității. 

O altă măsură ar fi, pregătirea în cadrul formării continue în domeniul integrității a tuturor 

categoriilor de subiecți din sistemul judiciar, inclusiv cei care ocupă funcţii de conducere (CSM și 

organele din subordinea sa: colegiul disciplinar; colegiul de selecție și carieră a judecătorilor; 

colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor; inspecția judiciară), astfel ca, 

INTEGRITATEA din justiția RM să fie una sistemică, organizațională  și funcțională. 

Consiliul Superior al Magistraturii,  are rolul de a asigura respectarea legii și a criteriilor 

de competenţă și etică profesională în desfăşurarea carierei profesionale a judecătorilor. Drept 

urmare, buna pregătire profesională la nivel individual trebuie dublată de dobândirea şi 

internalizarea unor concepte specifice îndatoririlor ce revin judecătorilor şi care includ noţiuni din 

domeniul integrității, respectiv a eticii judiciare [3]. 

Punerea de accente doar pe integritatea personală a judecătorului și ignorînd integritatea 

din interorul sistemului instituțional judiciar duce cert la disfuncţionalitarea acestora și la 

prăbuşirea întregului templu. În contextul combaterii corupţiei, este necesar consolidarea 
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integrităţii iar aceasta ar fi posibil prin eliminarea corupţiei din sistemul judiciar, respectarea 

deontologiei şi eticii judiciare, respectiv eficientizarea justiţiei prin mijloace manageriale [4].  

Întărirea INTEGRITĂŢII trebuie să pună accent pe componenta de prevenire a săvârşirii 

faptelor de corupţie şi incidentelor de integritate. Identificarea anticipată şi îndepărtarea în timp 

util a premiselor apariţiei faptelor de corupţie sunt, aşadar, prioritare şi imperative [5]. Acţiunile 

de prevenire a corupţiei judiciare trebuie să privească atât judecătorii cât şi personalul auxiliar de 

specialitate şi pe cel conex şi să se refere nu numai la modul de înfăptuire a justiţiei, ci şi la 

operaţiunile administrativ-judiciare din cadrul instanţelor. De asemenea, acţiunile de prevenţie 

trebuie să privească şi alte sectoare vulnerabile, cele pur administrative, cum ar fi cel de resurse 

umane sau de achiziţii publice. 

Problema lipsei de integritate în sistemul judiciar, a fost semnalizata, inclusiv și de Grupul 

de state contra corupţiei (GRECO),  instituit la 5 mai 1998 de către Comitetul de Miniştri al 

Consiliului Europei, unde  Republica Moldova face parte din el din anul 2001. De menționat că, 

printre scopurile GRECO este ameliorarea capacităţilor membrilor săi de a lupta cu corupţia, prin 

supravegherea aplicării în practică a angajamentelor asumate în acest domeniu. Un alt scop este 

identificarea lacunelor şi insuficienţelor din dispozitivele naţionale ce vizează prevenirea şi 

combaterea corupţiei, care, pentru a fi depăşite, trebuie să fie urmate de iniţierea unor reforme 

legislative, instituţionale, implementarea unor diverse practici de contracarare a corupţiei. 

Astfel, GRECO  în cadrul celei de-a patra rundă de evaluarea intervenit cu anumite 

recomandări de natură să  elimine lacunele la capitolul integrități sistemului judiciar, prin 

monitorizarea integrității subiecțior sistemului judiciar de către Agenția Națională de Integritate 

prin controlul semnificativ al declarațiilor pe interese și de avere depuse  de aceștea și regimul de 

sancțiuni ce urmează a fi aplicat care suferă de defecte cruciale [6].  

Majorarea gradului de transparență a sistemul judiciar, drept rezultat cheie a integrității,  

este o altă recomandare, dat fiind faptul că acesta este afectată de o percepție publică negativă. 

GRECO   menționează că în primul rând, Consiliul Superior al Magistraturiise confruntă cu critici 

în ceea ce privește componența și funcționarea sa [7].  

Oportun ar fi revederea cadrului legal și operațional privind răspunderea disciplinară atît a 

judecătorilor, cît şi personalului auxiliar de specialitate din instanţe. Astfel, în sistemul disciplinar 

se impune o ierarhizare a abaterilor disciplinare, stabilirea criteriilor de aplicare a sancţiunilor 

disciplinare bazate pe evaluările regulate ale personalului. În acelaşi timp, conducătorii instanţelor 

de judecată vor trebui să ia măsuri pentru implementarea standardelor  de etică şi integritate prin 

dezvoltarea rigorilor de integritate de către fiecare angajat. 

Relevante recomandăriprivind formarea profesională a judecătorilor care au ca finalitate 

garantarea unei înalte calități a actului de justiție le-a adus Consiliului Europei în acest domeniu, prin: 

 Recomandarea nr. R (94)12 cu privire la independența, eficiența și rolul judecătorilor 

(aprobată de către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei pe 13.10.1994); 

 Recomandarea (2000)19 cu privire la rolul Procuraturii în sistemul de justiție penală 

(aprobată de către Comitetul de Miniștri pe 06.10.2000); 

 Avizul nr. 4 al Consiliului consultativ al judecătorilor europeni (CCJE) cu privire la 

cursurile de formare inițială și continuă pentru judecători și pentru procurori la nivel național și 

european (din 27.11.2003) [8]. 

În așa mod, Consiliul Europei a promovat și a acordat toată asistența posibilă pentru 

dezvoltarea unei culturi a integrităţii judiciare din sistemul judiciar al RM. 

Menționăm, că prin Hotărîrea Parlamentului nr. 56 din 30 martie 2017 a fost aprobată 

Strategia naţională de integritate și anticorupţie pentru anii 2017–2020 și Planul de acțiuni privind 

implementarea Strategiei. Potrivit documentelor de politici nominalizate unul din obiectivele 

prioritare ale Strategiei îl constituie promovarea integrității în cadrul instituțiilor publice. 

Pentru atingerea obiectivului propus, în Planul de acțiuni au fost stabilite un șir de măsuri 

ce necesită a fi realizate de către entitățile publice: 

- Instruirea conducătorilor entităţilor publice cu privire la managementul riscurilor de 

https://www.inj.md/sites/default/files/12.pdf
https://www.inj.md/sites/default/files/12.pdf
https://www.inj.md/sites/default/files/19.pdf
https://www.inj.md/sites/default/files/19.pdf
https://www.inj.md/sites/default/files/4.pdf
https://www.inj.md/sites/default/files/4.pdf
https://www.inj.md/sites/default/files/4.pdf
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corupţie şi întocmirea planurilor de integritate instituţională; 

- Instruirea agenţilor publici şi a conducătorilor entităţilor publice cu privire la rigorile 

de integritate instituţională; 

- Instruirea conducătorilor entităţilor publice cu privire la managementul riscurilor de 

corupţie şi întocmirea planurilor de integritate instituţională. 

Potrivit celui mai recent studiu efectuat de Centrul de Analize și Investigații Sociologice, 

Politologice și Psihologice CIVIS, la comanda PNUD, s-a oferit cetățenlor RM o evaluare 

comprehensivă a eficienței și impactului implementării Strategiei Naționale de Integritate și 

Anticorupție 2017-2020, în baza indicatorilor de impact și progres stipulate în strategie, precum și 

pentru a înțelege mai bine experiența și percepția publicului despre corupție [9]. Astfel, justiția nu 

se bucură de încrederea cetățenilor, fiind considerată a fi influențată de interese politice, preocupări 

ale judecătorilor de îmbogățire, influențe din partea Guvernului, fapt ce diminuiază nivelul 

integrității din sistem. Totodată, în vederea respectării constatărilor experţilor europeni şi a 

recomandărilor organismelor  internaţionale, cît și implimentării strategiei menționate mai sus, ar 

fi oportun de elaborat o strategie pentru întărirea integrităţii în justiţie, însoţită de un Plan de acţiuni 

pentru realizarea fiecărui obiectiv propus, care să cuprindă atît subiecte pentru integritatea 

sistemului judiciar cît și pentru integritatea individuală. 

Acest plan ar trebui să cuprindă măsuri privind sancționarea celor ce nu respectă regulile 

de comportament integru și onest, astfel majorîndu-se gradul de etică și integritate, măsuri privind 

transparența efectivă a actului justiției, astfel majorînd nivelul de satisfacție a cetățenilor. 

Recent o instituție non-profit, Freedom House cu susportul financiar al Departamentului 

de Stat al SUA  a elaborat un raportprivind integritatea în justiție și  a venit cu anumite recomandări 

pentru instituțiile din sectorul justiției:  

 Garantarea și respectarea condițiilor de transparență în activitatea autorităților din 

sectorul justiției; 

 Oferirea unor reacții adecvate și prompte la semnalele privind problemele de 

integritate ale reprezentanților sectorului, asigurarea ireversibilității survenirii răspunderii și 

asanării pe interior; 

 Punerea în aplicare efectivă a prevederilor legale privind selecția și cariera 

judecătorilor și procurorilor, asigurarea corectării criteriilor de evaluare și selecție, în cazul în care 

acestea nu sunt relevante și pertinente, motivarea deciziilor și asigurarea continuă a transparenței 

tuturor etapelor și deciziilor;  

 Concentrarea eforturilor pentru sporirea uniformității practicii judiciare, or, practica 

judecătorească uniformă și stabilă este unul dintre factorii determinanți care poate contribui la 

creșterea încrederii în justiție;  

 Consolidarea rolului inspecției judiciare, inclusiv în investigarea abaterilor 

disciplinare ale judecătorilor; 

 Consolidarea mecanismelor de investigare și remediere a abaterilor etice în cadrul 

instituțiilor din sectorul justiției;  

 Ajustarea normativă și instituțională și aplicarea reală a instrumentarului anticorupție 

(testarea la poligraf, evaluarea integrității instituționale, declararea comunicării interzise, protecția 

avertizorilor de integritate etc.) potrivit evaluărilor și recomandărilor societății civile; 

 Urgentarea procesului de asigurare a funcționalității ANI, selecția și numirea 

inspectorilor de integritate, aprobarea manualelor de procedure;  

 Concentrarea prioritară a activității de control a ANI pe declarațiile de avere și interese 

ale actorilor din sectorul justiției; 

 Consolidarea capacităților de comunicare și interacțiune a instituțiilor din sector cu 

reprezentanții mass-media, publicul larg [10]. 

În concluzie, subliniem necesitatea continuității implementării reformelor privind 

integritatea în sistemul judiciar din Republica Moldova, atât la nivel instituțional cât și individual. 

În acest fel vom asigura sporirea transparenței, eficienței, calității și accesului la sistemul judiciar. 
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Abstract. Articolul dat prezintă particularitățile răspunderii administrativ-

contravenționale a funcționarilor vamali din R.Moldova prin prisma prevederilor Codului 

contravențional al Republicii Moldova, Codului de etică a funcționarilor vamali, Legea nr.302 cu 

privire la Serviciul Vamal cît și alte acte normative care reglamentează relațiile juridice de 

răspundere din domeniul dat. Este dată o analiză a contravențiilor pentru care funcționarii vamali 

sunt pasibili de răspundere administratv-contravențională, modalitatea de constatare, de 
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examinare a lor, inclusiv este dată o analiză modelelor noi introduse în legislația contravenționale 

de examinare și soluționare a contravențiilor. 

Cuvinte-chee: contravenție administrativă, răspundere administrativ-contravențională, 

funcționar vamal,  cod de etică şi conduită a funcționarului vamal, componență constitutivă a 

contravenției etc. 

 

Abstract. The article presents the particularities of administrative-contravention liability 

of customs officials from Moldova in the light of the provisions of the contravention Code of the 

Republic of Moldova, Code of ethics of Customs officials, law No 302 on the customs Service and 

other normative acts regulating the legal relationships of liability in the given field. An analysis 

of the contravention for which customs officials are liable for liability is given. Administrative-

contravention, the manner of finding, their examination, including an analysis of the new models 

introduced in the contravention legislation for examination and settlement of contravention. 

Key-words: Administrative contravention, administrative-contravention liability, customs 

official, code of ethics and conduct of the customs official, constituent composition of the 

contravention, etc. 

 

Angajații autorității vamale, conform prevederilor Legii nr.302 Cu privire la serviciul 

vamal și datorită naturii atribuţiilor de serviciu au statut juridic de funcţionarul public cu statut 

special din cadrul Serviciului Vamal  – funcționari vamali.  

Pentru săvârşirea contravenţiilor legate de exercitarea atribuţiilor de serviciu, funcționarii 

vamali poartă răspundere contravenţională. 

Răspunderea contravenţională este o formă a răspunderii administrative, contravenţia fiind 

la ora actuală o formă de manifestare a ilicitului administrativ, un regim al dreptului administrativ 

[12, p.360]. Răspunderea pentru contravenţii nu reprezintă forma tipică a  

răspunderii administrative, ci forma atipică, imperfectă, cu toate că în mod greşit, de ani de 

zile, doctrina şi după ea legislaţia, utilizează termenul de răspundere contravenţională în sens de 

unică răspundere administrativă [12, p.360]. 

Particularul, care deosebește mai pronunțat nuanțele, pentru care apare răspunderea 

administrativ-contravențională pentru funcționarii vamali, apare în Codul de etică şi conduită a 

funcționarului vamal, aprobat prin HG nr.1161 din 20.10.2016  

 Pentru încălcărea normelor stabilite în Codul de etică și conduită a funcționarului vamal, 

săvîrșite în timpul exercitării obligațiunilor de serviciu, funcționarii vamali pot fi sancționați 

disciplinar, patrimonial, penal cît și administrativ-contravențional. 

Ținînd cont de faptul, ca funcționarii vamali, de rînd cu alți funcționari din Republica 

Moldova nimeresc sub incidența Legii 158 din 04.07.2008 Cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public, în linii generale și reglamentările privind răspunderea administrativ-

contravențională sunt asemănătoare. 

Pentru ca funcționarul vamal să poată fi atras la răspundere administrativ-

contravențională ”specială”, fapta contravențională săvârșită urmează să aibă loc în timpul, și în 

legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu. 

Definiția contravenţiei este prevăzută în Codul contravențional [2, art.10], ca fiind fapta – 

acţiunea sau inacţiunea – ilicită, cu un grad de pericol social mai redus decât infracţiunea, săvârşită 

cu vinovaţie, care atentează la valorile sociale ocrotite de lege şi care este pasibilă de sancţiune 

contravenţională. Fapta este un act de manifestare volitivă, care îşi găseşte exprimare prin acţiuni 

sau inacţiuni. Acţiunea constă în încălcarea unei interdicţii, iar inacţiunea este activitatea pasivă a 

unei obligaţii sau prescripţii. Orice faptă considerată contravenţie administrativă trebuie să 

întrunească următoarele elemente: 

a) Caracterul antisocial al faptei:                                                                                

Prin acest element se presupune că, prin fapta dată se cauzează o daună intereselor 

persoanei, societăţii şi statului. În definiţia dată de legiuitor se menţionează că, fapta 

http://lex.justice.md/md/330050/
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săvârşită are un grad de pericol social mai redus decât infracţiunea. 

Atât contravenţia cât şi infracţiunea reprezintă manifestări de voinţă ale omului, prin care 

este încălcată ordinea juridică existentă. Gradul de pericol social, intensitatea acţiunii umane 

asupra ordinii juridice, intensitatea ilicită, reprezintă unul din elementele ce separă calificarea 

juridică a faptei, în contravenţie sau infracţiune [9, p.198]. 

b) Caracterul ilegal al faptei: 

Acest caracter include săvârşirea faptei care încalcă normele juridice în vigoare. Art. 8 din 

Codul contravențional [2], prevede că: 

1) Persoana este supusă răspunderii contravenţionale numai pentru fapte săvârşite cu vinovăţie; 

(2) Este supusă răspunderii contravenţionale numai persoana care a săvârşit cu intenţie sau 

din imprudenţă o faptă prevăzută de legea contravenţională. 

c) Vinovăţia: 

Această trăsătură esenţială, priveşte aspectul subiectiv al faptei, fără de care nu poate există 

contravenţia. Ca şi în dreptul penal, în dreptul administrativ vinovăţia făptuitorului ia două forme: 

intenţia sau imprudenţa. 

Pentru încălcarea normelor stabilite în Codul de conduită și etică a funcționarului vamal, a 

principiilor şi standardelor de conduită, funcționarul vamal poartă răspundere inclusiv 

contravenţională. 

Răspunderea administrativ-contravențională, ca formă a răspunderii funcționarului public, 

care, cum afirmă A.Iorgovan, este situată imediat după infracțiune, dar se situează deasupra 

celorlate abateri administrative ori a abaterilor disciplinare.[12, p.57] 

Astfel, pentru încălcarea atribuţiilor şi responsabilităţilor de serviciu, nerespectarea 

restricţiile în activitatea de serviciu, primirea cadourilor şi alte avantaje,  admiterea conflictului de 

interese şi situaţiilor aferente, nerespectarea confidenţialitătii şi utilizarea informaţiei de serviciu 

în scopuri ilegale, utilizarea resurselor publice (după destinație), relaţiile corecte cu publicul, care 

au cauzat prejudicii intereselor publice, în dependență de gravitatea consecințelor cauzate, 

intervine răspunderea administrativ-contravențională (dacă nu sa incadrat în raspunderea penală). 

Susținem opinia doctorului în drept V.Guțuleac, care afirmă că răspunderea 

contravențională se deosebește esențial de răspunderea disciplinară, care se aplică pe cale 

extrajudiciară. Formele date de de răspundere se deosebesc prin temeiul aplicării și natura 

sancțiunii.Răspunderea disciplinară ia naștere ca urmare a încălcării regulamentelor de serviciu, 

aducînd atingere unui raport juridic de muncă. La rîndul său, raportul juridic de drept 

contravenționalia naștere numai în urma comiterii unei contravenții. [11, pag.569]. 

Dacă sancțiunile contravenționale , preponderent au un caracter material și constitue o 

modalitate de constraîngere statală, atunci sancțiunile disciplinare sint de natură morală.  

Funcţionarul public (vamal), conform prevederilor Codului contravenţional, poate fi tras 

la răspunderea contravenţională pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute în art.71.Încălcarea 

legislaţiei privind accesul la informaţie şi cu privire la petiţionare, art. 711 Discriminarea privind 

accesul la serviciile şi bunurile disponibile  publicului, art. 741.  Prelucrarea datelor cu caracter 

personal cu încălcarea legislaţiei  privind protecţia datelor cu caracter personal, art. 264. Parti-    

ciparea ilegală a funcţionarului public,  a persoanei cu funcție de demnitate publică la activitatea                                                                         

de întreprinzător, art.312 Abuzul de putere sau abuzul de serviciu, art. 313. Excesul de putere sau 

depăşirea atribuţiilor de serviciu, art. 3131 Protecţionismul, art. 3132 Nedeclararea sau 

nesoluționarea conflictului de interese, art.3133. Excesul de putere privind actele permisive, art. 

3134. Încălcarea regimului juridic al incompatibilităților și limitărilor aplicabile funcției publice 

sau funcției de demnitate publică art.3135. Neluarea măsurilor privind executarea prevederilor 

Legii privind declararea averii și a intereselor personale, art. 3136. Încălcarea regimului juridic al 

restricțiilor și limitărilor în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de 

serviciu și migrarea în sectorul privat al agenților publici (pantuflaj), art. 314. Tăinuirea unui act 

de corupţie ori a unui act conex acestuia sau neluarea măsurilor de rigoare, art.3141.  Neasigurarea 

măsurilor de protecţie a funcţionarului public, art. 315 Primirea de recompensă nelegitimă sau de 
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folos material, art. 341 Ridicarea ilegală de către o persoană cu funcţie de răspundere a buletinului 

de identitate, art. 351 Nerespectarea Legii cu privire la funcţionare  limbilor vorbite pe teritoriul 

Republicii Moldova, art. 3651 Încălcarea regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi al altor 

persoane juridice, art.3652  Secretizarea /desecretizarea neîntemeiată a informaţiilor. 

Caracteristic tuturor acestor tipuri de contravenții este obiectul generic, care îl constitue 

relațiile sociale ce țin de desfășurarea normală a activității autorităților publice (vamale), de 

interesele publice. Cum afirmă profesorul V.Guțuleac, prin intermediul normelor contravenționale 

date, statul a format un mecanism juridic de protecție  a bunei funcționări a autorităților publice ca 

subiecți de administrare. [11, p.193] 

Obiectul nemijlocit al fiecărei contravenții concretizează valorile sociale la care se atentează. 

Latura obiectivă a acestor contravenții se manifestă, ca regulă, prin acțiune (art.711 

discriminarea privind accesul la serviciile şi bunurile disponibile  publicului, art. 741.prelucrarea 

datelor cu caracter personal cu încălcarea legislaţiei  privind protecţia datelor cu caracter personal, 

art.264.participarea ilegală a funcţionarului public,  a persoanei cu funcție de demnitate publică la 

activitatea de întreprinzător, abuzul de putere sau abuzul de serviciu, etc.), dar poate să se exprime 

și prin inacțiune (art.71.incălcarea legislaţiei privind accesul la informaţie şi cu privire la 

petiţionare, art. 351. nerespectarea Legii cu privire la funcţionare  limbilor vorbite pe teritoriul 

Republicii Moldova, art. 3651. încălcarea regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi al altor 

persoane juridice, art.3652   secretizarea/desecretizarea neîntemeiată a informaţiilor). 

Dacă pornim de la concepţia că majoritatea normelor contravenţionale au un conţinut 

formal şi nu unul material, atunci putem spune că fapta, adică acţiunea sau inacţiunea, este 

principala trăsătură caracteristică a laturii obiective, în jurul căreia se asociază şi alte trăsături 

specifice facultative, cum sunt: timpul, locul, modul, etc.                                                                               

Spre deosebire de alte norme materiale, în cazul contravențiilor din grupul dat, subiectul, 

care are statut de subiect special, al răspunderii administrativ-contravenționale este funcționarul 

public (vamal).                                                                             

Trăsăturile specifice ale subiectului special influenţează calificarea faptei şi aplicarea 

sancţiunii administrative.  

Funcționarul vamal (persoana cu funcţii de răspundere), care pe lângă faptul că este supusă, 

pentru aceeaşi contravenţie, unor sancţiuni mai severe decât ceilalţi cetăţeni, mai poate fi supusă 

la răspunderea pentru nerespectarea prevederilor actelor juridice a căror îndeplinire intră în 

îndatoririle ei de serviciu. Persoana cu funcţie de răspundere este persoana căreia, într-o 

întreprindere, instituţie, organizaţie de stat, autoritate publică centrală sau locală, i se acordă, 

permanent sau provizoriu, prin lege, prin numire, alegere sau în virtutea unei însărcinări, anumite 

drepturi şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor autorităţii publice sau a acţiunilor 

administrative de dispoziţie, organizatorice ori economice. 

Pentru săvârşirea contravenţiilor în afara exercitării atribuţiilor de serviciu, funcționarii 

vamali răspund contravenţional conform dispoziţiilor generale. 

Latura subiectivă se exprimă, de obicei, prin intenție (art.312 - 315), mai puțin - atît prin 

intenție cît și prin imprudență (art. 351., art. 3651. art.3652). Latura subiectivă reprezintă atitudinea 

psihică a făptuitorului, referitor la fapta comisă şi urmările acestei fapte. Elementul determinant al 

laturii subiective este vinovăţia, care reprezintă atitudinea celui care a comis fapta, referitor la fapta 

săvârşită şi consecinţele ei. Conştiinţa şi comportarea persoanei este determinată de condiţii 

obiective.În limita dependenţei generale faţă de mediul înconjurător, persoana ia o decizie în mod 

conştient. Libera voinţă este expresia principală a activităţii vitale a persoanei. Aceasta înseamnă 

posibilitatea de a alege din mai multe variante o comportare corespunzătoare scopului urmărit, 

precum şi alegerea mijloacelor de realizare. Săvârşirea faptei ilicite în mod conştient este o dovadă 

că persoana acţionează în spiritul unor convingeri sau impulsuri negative. Atitudinea psihică a 

persoanei în procesul săvârşirii contravenţiei formează latura subiectivă. Aceasta prezintă un 

proces unic incluzând motivele, emoţiile, conştiinţa şi voinţa [13, p.156]. 

Principala trăsătură a laturii subiective este vinovăţia sau culpa, adică atitudinea psihică 
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faţă de fapta comisă. Culpabilitatea nu este ceva exterior faţă de contravenţie, ci o însuşire 

intrinsecă şi o trăsătură esenţiala, o condiţie obligatorie de aplicare a răspunderii contravenţionale. 

Culpa contravenientului înseamnă atitudinea negativă faţă de interesele societăţii şi ale persoanei 

concrete [13,p.157].                                                             

Principială este evaluarea corectă a conţinutului urmării prejudiciabile, rezultate din  

acțiunile/inacțiunile faptelor ilicite a funcționarului vamal, dacă se va constata că prin neglijenţa 

în serviciu nu s-au cauzat daune în proporţii mari, intereselor publice sau drepturilor şi intereselor 

ocrotite de lege ale persoanelor fizice şi juridice, în legătură cu lipsa unui corespondent 

contravenţional, fapta va fi susceptibilă doar de răspundere disciplinară. 

Cum a menționat cercetătorul român V.Botomei, sancţionarea contravenţională a 

funcţionarului public constituie mijlocul de eliminare a implicării factorului politic în verdictul 

comisiei de disciplină. Astfel, verdictul comisiei de disciplină se va putea contesta pe calea 

contenciosului administrativ, iar sancţiunea contravenţională se va putea contesta pe calea 

dreptului comun [8, pag.123]. 

Legea nr.82 din 25.05.2017 Cu privire la intregritate în coroborare cu Regulamentului cu 

privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor 

oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol, aprobat prin Hotărîrea de Guvern 

nr.134 din 22.02.2013 destul de detaliat descrie la art.art.43-46 răspunderea funcționarilor vamali 

(publici) pentru lipsa integrității, actele de corupție, actele conexe actelor de corupţie, faptele 

coruptibile pentru care intervine răspunderea administrativ-contravențională (în dependență de 

prejudiciul cauzat cît și de proporții). 

În caz de depistare a faptelor ilicite (administrativ-contravenționale) mai susmenționate, 

săvîrșite de către funcționarii vamali (publici), se declanșează procedura de constatare a faptei 

contravenționale prevăzută de art.440, 4401 Cod contravențional, cu încheerea, după caz, a 

procesului contravențional prin respectarea prevederilor art.442, 443 Cod contravențional. 

Procedura se finalizează prin examinarea si soluționarea cazului de către agentul constatator 

competent sau instanța de judecată. 

Avînd în vedere faptul, că funcționarii vamali de asemeni au competență de constatare și 

examinare a unor categorii de contravenții vamale, dețin și un statut de agent constatator, fapt care 

ridică responsabilitatea față de dînșii cît și aspectele de moralitate.  

Savantul Iulian Poenaru vorbeşte despre necesitatea și importanța ca agentul constatator să 

îndeplinească anumite condiţii obligatorii, cum ar fi cea de moralitate şi cea de profesionalism. 

„Condiţia unei moralităţi mai presus de orice îndoială trebuie să legitimeze aptitudinea agentului 

constatator de a interveni, potrivit legii, în viaţa şi modul de manifestare ale persoanei fizice, ale 

simplului cetăţean. În ce priveşte condiţia profesionalismului, trebuie acceptată ideea că aceasta 

trebuie să impună agentului constatator cerinţa ca intervenţia să se  facă motivat şi numai în 

cazurile şi condiţiile prevăzute de lege. Acestei condiţii i se subsumează necesitatea ca agenţii 

constatatori să deţină studii corespunzătoare şi experienţă profesională necesară pentru 

îndeplinirea, în bune condiţii, a îndatoririlor de serviciu.                                  

Condiţiile privind moralitatea şi profesionalismul agentului constatator trebuie să asigure 

funcţiei acestuia un caracter netranzacţionabil şi ferit de orice atingere a prestigiului pe care-1 

implică. Într-o asemenea profesie, care reclamă îndeplinirea sarcinilor cu pasiune, nu cu patimă, 

este nevoie de oameni integri şi, prin urmare, neinfluenţabili. Pentru obţinerea unor rezultate 

maxime, asemenea oameni nu trebuie să aibă un statut special sau avantaje de orice fel, în afara 

celor anume decurgând din poziţia lor oficială.[14, pag.67]. 

O procedură nouă pentru soluționarea cazurilor de contravenții pentru Republica Moldova 

sunt procedurile simplificate de constatare și examinare a contravenției cum ar fi examinarea faptei 

contravenţionale în baza constatărilor personale ale agentului constatator, care prevede, că în cazul 

tragerii la răspundere contravenţională în baza constatărilor personale ale agentului constatator, 

agentul constatator va emite o decizie prin care va aplica o sancţiune egală cu o doime din 

minimumul sancţiunii sub formă de amendă prevăzută în partea specială a cărţii a doua, cît și 
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acordul de colaborare, prevăzut în  art. 4515. p.  (2) - în cazul încheierii acordului de colaborare, 

contravenientului i se va aplica o sancţiune ce nu depăşeşte o doime din maximul sancţiunii sub 

formă de amendă prevăzută pentru contravenţia comisă. 

În cazul examinării cazului in instanța de judecată, în afară de procedura clasică publică 

prevăzută la art.452-464 Cod contravențional, a fost introdusă procedura scrisă de examinare a 

cauzei contravenționale în instanța de judecată în lipsa părților, care prevede examinarea  cauzei 

contravenţionale în instanţa de judecată și se aplică tuturor cauzelor contravenţionale a căror 

sancţiune prevede mărimea amenzii nu mai mare de 300 de unităţi convenţionale. De asemeni 

procedura scrisă de examinare a cauzei contravenţionale în instanţa de judecată nu se aplică 

cauzelor contravenţionale a căror sancţiune prevede privarea de anumite drepturi.      

Astfel, contravențiile săvîrșite de către funcționarii vamali în legătură cu exercitarea 

atribuțiilor de serviciu, prevăzute de art.71, 341[2, art.400], se constată și se examinează de către 

poliție, contravențiile prevăzute de art.351se constată de către poliție[2, IDEM],, contravențiile 

prevăzute de art. 3131, 3133,314, 3141 se examinează de Centrul Naţional Anticorupţie, cele 

prevăzute de art. 264, 312, 315 se constată de Centrul Naţional Anticorupţie[2,art.401], 

contravenţiile specificate la art. 3651 şi 3652 se constată de către Serviciul de Informaţii şi 

Securitate al Republicii Moldova[2,art.4231], contravenţiile prevăzute la art.3132, 3134–3136 se 

constată de către Autoritatea Naţională de Integritate[2,art.4233]. contravenţiile specificate la art. 

711,  se constată de către Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea  

egalităţii.[2,art.4235]. Examinarea contravențiilor prevăzute în art. art.741, 264,312, 313, 3131-6,                                                                              

315, 3651 și 3652  se efectuiază de către instanțele judecătorești competente. 

Pentru contravențiile săvîrșite în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, funcționarii 

vamali pot fi sancționați cu amenzi în mărime de la 18 la 33 de unităţi convenţionale [2, art.71], 

cu amendă de la 120 la 210 de unităţi convenţionale [2, art.711],  90 la 180 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei cu funcţie de răspundere[2, art.714],  de la 30 la 60 de unităţi convenţionale cu 

privarea de dreptul de a deţine o anumită funcţie sau de dreptul de a desfăşura o anumită activitate 

pe un termen de la 3 luni la un an[2, art.264], cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale cu 

privarea de dreptul de a deţine o anumită funcţie sau de dreptul de a desfăşura o anumită activitate 

pe un termen de la 3 luni la un an [2, art.312], cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale 

cu privarea de dreptul de a deţine o anumită funcţie sau de dreptul de a desfăşura o anumită 

activitate pe un termen de la 3 luni la un an [2, art.313], etc. 

Conform procedurii contravenționale, hotărîrea instanței de judecată sau decizia agentului 

constatator cu privire la aplicarea sancțiunii contravenționale poate fi contestată numai în instanța 

de drept comun. Modalitatea de contestare a hotărîrilor instanțelor de judecată și a deciziilor 

agenților constatatori este determinată de Codul contravențional. 

Din cele relatate mai sus, observăm că față de funcționarii vamali, prin prisma Legii 158 

din 04.07.2008 Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Legii nr.302 Cu 

privire la serviciul vamal cît și Codului de etică şi conduită a funcționarului vamal, aprobat prin 

Hotărîrea de Guvern  nr.1161 din 20.10.2016  legiuitorul a stabilit o răspundere administrativ-

contravențională pentru faptele săvîrșite în legătură cu exercitarea atribuțiilor de servicu, mai 

riguroasă și exigențele sunt mai inalte, deoarece ei sunt fața și imaginea Țării, lor le sunt 

încredințate protejarea intereselor economice ale statului, tradițional pentru poporul nostru, încă 

de pe timpurile lui Ștefan cel Mare, la fiecare punct de trecere a frontierei, erau așezați ”oameni 

de încredere ai domnitorului” - vameșii, sub directivele Marelui Vameș, care era încărcinat cu 

conducerea acestei administrații, precum și cu înțelegerile comerciale. [10, pag.7]             

În final, ne aliniem poziţiei precum că sintagma „ordinea de drept” exprimă dependenţa 

reciprocă dintre acele două fenomene sociale, între stat, care are tendinţa de a domina şi supune 

şi, drept care ordonează şi opreşte. Marele jurist francez L. Duguit spunea că „dreptul fără forţă 

este neputincios, dar forţa fără drept este o barbarie . Deci, putem afirma că respectarea drepturilor 

persoanelor fizice și celor juridice, care traversează frontiera vamală sau care se interferează prin 

prisma activităților sale profesionale cu funcționarii vamali, este un proces foarte important şi vital 

http://lex.justice.md/md/330050/
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necesar pentru respectarea drepturilor și libertăților participanților la relațiile economice externe, 

garant fiind blocul de răspunderi administraiv-disciplinară, administrativ-contravențională, 

administrativ-patrimonială cît și penală a funcționarilor vamali.                         
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