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Rezumat
În acest articol sunt supuse analizei aspectele ce ţin de consfinţirea normelor

de drept privat în Legea fundamentală a Republicii Moldova. Autorul abordează
în special dreptul de proprietate, care constituie temelia dreptului privat şi este
reglementat în mai multe articole din Constituţie. În final, sunt evidenţiate
concluziile autorului asupra subiectului abordat.

Cuvinte-cheie: Constituţia, Cod civil, drept privat, proprietate, proprietate
publică, proprietate privată.

THE CONFIRMATION OF THE PRIVATE
LAW RULES IN THE CONSTITUTION OF
THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Abstract
In this article there are analyzed the aspects relevant to enshrining of the

private law rules in the Basic Law of the Republic of Moldova. The author ad-
dresses in particular the property right which constitutes the cornerstone of the
private law and is regulated by several articles of the Constitution. At the end, the
author’s conclusions are highlighted on the addressed topic.

Keywords: Constitution, Civil Code, private law, property, public property,
private property.
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Introducere. Dacă la momentul apariţiei sale dreptul privat comporta
un caracter preponderent incidental, în epoca modernă, în condiţiile statului
de drept, el este consacrat amplu în Constituţie, fiind atestată tendinţa spre
perfecţionare continuă.

Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 [1],
reglementează asemenea aspecte principale ale dreptului privat, precum:

- dreptul de proprietate şi garanţiile acestuia;
- drepturile civile ale cetăţenilor.
În consacrarea constituţională a dreptului privat, dreptului de proprietate

îi revine un rol esenţial, motiv din care acesta va fi supus unei analize mai
minuţioase în raport cu alte norme de drept privat.

Metode aplicate. Baza metodologică a cercetării este fundamentată pe
asemenea metode precum metoda istorică; generalizarea, inducţia şi deducţia,
analiza şi sinteza ş.a. Baza teoretico-ştiinţifică a cercetării o constituie studiile
savanţilor Baieş S., Creangă I., Pulbere D., Poalelungi M. ş.a.

Rezultatele investigaţiei. În partea ce ţine de dreptul de proprietate,
relevăm faptul că încă în anul 1748 autorul Montesquieu scria în lucrarea
„Esprit de lois” că originea şi legitimarea proprietăţii se află în legile de drept
civil, aşa încât proprietatea individuală este o instituţie de drept civil [2, p.2].

Dreptul de proprietate se consideră unul din cele mai vechi drepturi şi
totodată unul din cele mai fundamentale (dacă nu cel mai fundamental)
drepturi ce aparţin subiectului individual (persoanei fizice), subiectului
colectiv (persoanei juridice) şi statului.

Curtea Constituţională în Hotărârea sa nr.110 din 25 ianuarie 1996 privind
controlul constituţionalităţii unor prevederi ale Codului funciar [3] a indicat
că „Dreptul de proprietate, reglementat de art.9, care necesită să fie corelat cu
art.46 şi 127 din Constituţie, este un drept fundamental de veche tradiţie în
catalogul drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. Acest drept, cuprins în Declaraţia
universală a drepturilor omului, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 10
decembrie 1948 (Republica Moldova a aderat la această Declaraţie prin
hotărîrea Parlamentului nr.217-XII din 28 iulie 1990 [4]), prevede în art.17
că „orice persoană are dreptul la proprietate, atât singură, cât şi în asociere cu
alţii. Nimeni nu poate fi lipsit arbitrar de proprietatea sa”.

Fiind un drept important, urmează ca relaţiile cu privire la proprietate
să fie reglementate adecvat. În cazul în care relaţiile de proprietate nu sunt
reglementate în baza legităţilor obiective, consecinţele pot fi dintre cele
mai imprevizibile. Despre acest lucru ne vorbeşte şi faptul că în timpul
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perioadei sovietice au fost neglijate unele principii fundamentale ce stau la
baza reglementării relaţiilor de proprietate.

Începând cu anul 1917 şi pe teritoriul Moldovei a fost interzisă existenţa
proprietăţii private. Inexistenţa proprietăţii private l-a îndepărtat mult pe
subiectul individual îndeosebi de mijloacele de producţie. Pe de altă parte,
existenţa proprietăţii private îl face pe om să fie mai activ în relaţiile de
proprietate, obligîndu-l să caute şi să utilizeze astfel de metode care i-ar permite
o administrare eficientă a bunurilor sale, ţinînd cont tot timpul că proprietatea
este nu numai un drept ce-i aparţine, ci şi o povară [5, p. 61-62].

Art.9 alin.(1) din Constituţia Republicii Moldova statuează că proprietatea
este publică şi privată. Ea se constituie din bunuri materiale şi intelectuale.

Noţiunea proprietăţii publice se regăseşte în art.2 al Legii nr.121 din 4
mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice[6]:
„proprietate publică constituie totalitatea bunurilor domeniului public şi a
bunurilor domeniului privat ale statului, ale unităţilor administrativ-
teritoriale, inclusiv ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia”.

Acelaşi art.2 din legea enunţată delimitează bunurile domeniului public
ale statului de bunurile domeniului privat al aceluiaşi subiect. Astfel, bunuri
ale domeniului public al statului constituie totalitatea bunurilor mobile şi
imobile destinate satisfacerii intereselor generale ale statului, iar bunuri ale
domeniului privat al statului sunt bunurile, aflate în patrimoniul statului, care
au o destinaţie strict determinată, alta decât satisfacerea unui interes general.

Delimitarea sus-menţionată este desfăşurată în Codul Civil [7]. Astfel,
potrivit art.296 din actul normativ enunţat, bunurile care aparţin statului
sau unităţilor administrativ-teritoriale fac parte din domeniul privat dacă,
prin lege sau în modul stabilit de lege, nu sunt trecute în domeniul public.
Din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale
fac parte bunurile determinate de lege, precum şi bunurile care, prin natura
lor, sunt de uz sau de interes public. Interesul public implică afectarea bunului
la un serviciu public sau la orice activitate care satisface nevoile colectivităţii
fără a presupune accesul nemijlocit al acesteia la utilizarea bunului con-
form destinaţiei menţionate.

Art.127 alin.(4) din Constituţia Republicii Moldova şi art.296 alin.(3)
din Codul Civil stabilesc lista bunurilor, care fac parte exclusiv din categoria
bunurilor publice: bogăţiile de orice natură ale subsolului, spaţiul aerian,
apele şi pădurile folosite în interes public, resursele naturale ale zonei
economice şi ale platoului continental, căile de comunicaţie, precum şi alte
bunuri stabilite de lege.
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În literatura de specialitate se regăsesc două criterii de divizare a
proprietăţii în drept de proprietate publică şi drept de proprietate privată: a)
criteriul subiectiv şi b) criteriul obiectiv.

Criteriul subiectiv are ca bază faptul căror subiecte le aparţine dreptul
de proprietate. Dacă proprietatea aparţine subiectelor publice (statul, unităţile
administrativ-teritoriale ale statului, etc.), această proprietate este considerată
publică. Dar dacă proprietatea aparţine subiectelor private (persoane fizice
sau persoane juridice private), ea se consideră proprietate privată.

Acesta este, de fapt, şi criteriul după care se clasifică dreptul în două
ramuri mari: dreptul public şi dreptul privat.

Referitor la clasificarea dreptului în drept public şi drept privat, în
literatura de specialitate s-a afirmat că indivizii din sânul unei societăţi se
întâlnesc întâi cu privire la interesele lor individuale şi în asemenea caz
dreptul intervine cu reglementarea şi cu sancţiunile sale. Aceste raporturi
formează obiectul dreptului privat. Dar sunt şi alte raporturi care privesc şi
ele interese individuale, care însă nu sînt tratate din punctul de vedere al
relaţiei de la individ la individ, ci al relaţiei de la individ către comunitatea
întreagă, către stat. Acestea constituie dreptul public. De observat că cele
mai multe raporturi de drept privat privesc şi interesul colectiv al societăţii
şi că raporturile de drept public privesc şi interesele private.

Criteriul obiectiv are însă ca bază nu faptul dacă dreptul de proprietate
aparţine subiectelor publice sau subiectelor private, ci regimul juridic al
bunurilor ce se află în proprietatea acestor subiecte.

Din aceste considerente, bunurile proprietate publică sunt inalienabile,
iar bunurile proprietate privată sunt alienabile, iar subiecţi ai dreptului de
proprietate privată pot fi atât persoanele fizice şi persoanele juridice (subiectele
private), cât şi statul şi unităţile administrativ-teritoriale (subiectele publice).

Susţinem poziţia autorilor, precum că ultimul criteriu de divizare a
dreptului de proprietate în proprietate publică şi proprietate privată, şi anume
criteriul obiectiv, este acel criteriu care ne permite să evidenţiem mai profund
conţinutul şi natura dreptului de proprietate.

În esenţă dreptul de proprietate constă în posibilitatea titularului acestui
drept de a poseda, de a folosi şi a dispune de bunurile pe care le are în
proprietate. Aceste atribute aparţin atît subiectelor private, cît şi subiectelor
publice. Şi statul, ca proprietar, este în drept să posede, să folosească şi să
dispună de bunurile sale, şi persoana fizică are aceleaşi împuterniciri. Această
concluzie rezultă şi din prevederile legislaţiei în vigoare. Astfel, art.315
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alin.(1) din Codul civil dispune: ”Proprietarul are drept de posesiune, de
folosinţă şi de dispoziţie asupra bunului”.

După cum vedem, criteriul subiectiv nu ne permite să elucidăm cu
certitudine care este diferenţa dintre dreptul de proprietate publică şi dreptul
de proprietate privată.

Cu totul altfel stau lucrurile în cazul divizării dreptului de proprietate
în drept public şi drept privat, avînd ca bază criteriul obiectiv. Acest criteriu
ne permite să vedem diferenţa dintre dreptul de proprietate publică şi dreptul
de proprietate privată. După cum s-a menţionat, această diferenţiere constă
în faptul că bunurile proprietate publică sînt inalienabile, adică acestea sînt
scoase din circuitul civil, în schimb toate bunurile proprietate privată se
află în circuitul civil şi pot fi înstrăinate.

Or, Curtea Constituţională, în Hotărîrea din 25 ianuarie 1996, a definit
proprietatea privată după cum urmează: „Prin proprietate privată se înţelege
dreptul de proprietate al persoanelor fizice, juridice, statului sau al unităţilor
administrativ-teritoriale asupra unor bunuri mobile sau imobile, exercitînd
asupra lor atributele dreptului de proprietate (posesia, folosinţa şi dispoziţia)
în mod exclusiv şi perpetuu, putere şi interes propriu, în condiţiile legii”.

Este evident că această definiţie ne face să afirmăm că subiecte ale
dreptului de proprietate privată sînt persoanele fizice, persoanele juridice,
statul şi unităţile administrativ-teritoriale, adică aceasta are ca temelie
principiul subiectiv de clasificare a proprietăţii: în proprietate publică şi
proprietate privată. Anume definiţia în cauză, în opinia noastră, ne permite
să determinăm esenţa art.127 din Constituţia Republicii Moldova.

Prin articolul 46 al Constituţiei Republicii Moldova este garantat dreptul
la proprietate privată.

Printr-o astfel de reglementare dreptului de proprietate i se a sigură un
rol de garanţie a libertăţii [8, p. 54].

Deşi dreptul de proprietate este garantat, legislaţia în vigoare nu evită
să stabilească că acest drept poate fi limitat. În acest sens, accentuăm că
art.46 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova stabileşte posibilitatea
exproprierii bunului pentru o cauză de utilitate publică. La rîndul său, art.315
din Codul civil statuează că dreptul de proprietate poate fi limitat prin lege
sau de drepturile unui terţ.

Pentru statul democratic, în care domină relaţiile de piaţă, este
caracteristică nu numai recunoaşterea dreptului la proprietatea privată, dar şi
consacrarea garanţiilor protecţiei acestuia. Astfel, reiterăm că, garantînd dreptul
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la proprietatea privată şi protecţia acestuia, art.46 din Constituţie nu exclude
posibilitatea limitării acestui drept prin instituirea unor pîrghii economice şi
sociale. Consfinţind dreptul de proprietate ca instituţie juridică şi ca un drept
fundamental al omului, art.46 obligă statul şi alţi subiecţi ai puterii publice să
respecte dreptul de proprietate şi să nu admită atentarea la acest drept.

Actele normative care reglementează dreptul de proprietate sînt
guvernate de conţinutul şi limitele impuse în acest sens de Constituţie. În
activitatea de legiferare organul legislativ nu este liber: pe de o parte, el
trebuie să ţină cont de interesele statului, care nu sînt unicele care limitează
dreptul de proprietate, pe de altă parte, restrîngerea socială admisibilă a
dreptului de proprietate trebuie să fie determinată de asigurarea existenţei
dreptului de proprietate privată consfinţit de art.46 alin.(1) din Constituţie.

În una din hotărîrile sale, Curtea Constituţională a subliniat că averea
dobîndită licit nu poate fi confiscată. O asemenea sancţiune poate fi aplicată
faţă de proprietar în cazul în care bunurile au fost destinate şi utilizate pentru
a săvîrşi o infracţiune, contravenţie sau aceste bunuri au rezultat din infrac-
ţiuni şi contravenţii. Privarea persoanei fizice sau juridice de proprietate,
împotriva voinţei sale, se efectuează numai conform legii.

Constituţia Republicii Moldova nu absolutizează dreptul de proprietate
privată, admiţînd anumite restrîngeri. Astfel, art.9 alin.(2) din Legea Supremă
statuează: „Proprietatea nu poate fi folosită în detrimentul drepturilor,
libertăţilor şi demnităţii omului”. O dispoziţie similară conţine art.127
alin.(2) din Constituţie. Potrivit acestui alineat, statul garantează realizarea
dreptului de proprietate în formele solicitate de titular, dacă acestea nu vin
în contradicţie cu interesele societăţii. Art.127 alin.(4) din Constituţie
prevede dreptul exclusiv al statului asupra unor bunuri ale proprietăţii
publice, o parte din care pot fi determinate şi de alte legi[9, p.14-15].

Art.128 din Constituţia Republicii Moldova este chemat să ocrotească
proprietatea altor state, a organizaţiilor internaţionale, a cetăţenilor străini
şi a apatrizilor.

În afară de dreptul de proprietate, Constituţia Republicii Moldova
reglementează şi alte raporturi juridice cu caracter privat (cum ar fi o serie
de drepturi fundamentale ale omului, conţinute în capitolul II din Legea
fundamentală).

În acest articol vom supune analizei doar dreptul la respectarea onoarei
şi demnităţii, care este protejat de normele dreptului privat. Astfel, Constituţia
Republicii Moldova rezervă mai multe prevederi constituţionale acestui
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drept. În această ordine de idei, relevăm că preambulul constată, iar art.1
din Legea fundamentală stabileşte expres că demnitatea persoanei este una
din valorile recunoscute de stat ca fiind supreme şi pe care se obligă să le
garanteze. Acelaşi lucru rezultă şi din prevederile art.32 alin.(2) din
Constituţie, conform căruia libertatea exprimării nu poate prejudicia onoarea,
demnitatea sau dreptul altei persoanei la viziune proprie.

Pentru o mai multă claritate, considerăm că este necesar de a defini
valorile „demnitate” şi „onoare”.

Demnitatea este un atribut extrem de important pentru viaţa persoanei
în societate. Libertatea, integritatea corporală, sănătatea şi chiar viaţa omului
dobîndesc adevărata lor valoare numai dacă omul are demnitate, atît în raport
cu propria persoană, cît şi în raport cu ceilalţi membri ai societăţii. Numai
în măsura în care cunoaşte sentimentul profund al propriei demnităţi, numai
în măsura în care se preţuieşte pe sine, omul se poate bucura de viaţă, poate
găsi surse interioare de dezvoltare a personalităţii sale. Societatea este
interesată în buna desfăşurare a relaţiilor dintre membrii săi, precum şi în
afirmarea deplină a personalităţii umane, de aceea ea apără atributul
demnităţii, alături de celelalte atribute inerente. Demnitatea persoanei poate
fi privită sub două aspecte, obiectiv şi subiectiv, care se află într-o strînsă
conexiune. Sub aspect obiectiv, demnitatea constă în bunul renume şi
consideraţia de care se bucură persoana din partea celor din jur, din partea
societăţii. Sub aspectul subiectiv, demnitatea constă în sentimentul de
preţuire pe care fiecare persoană îl are faţă de ea însăşi.

Onoarea este reprezentată de aspectul subiectiv al demnităţii şi, ca şi
aceasta, este protejată de lege. Menţionăm că orice atingere a onoarei este
şi o atingere adusă atributului demnităţii, iar lezarea demnităţii umane nu
îmbracă obligatoriu şi forma lezării onoarei.[10, p.94-95]

Protecţia onoarei şi demnităţii este prevăzută de art.16 din Codul civil.
Astfel, potrivit acestuia, orice persoană are dreptul la respectul onoarei,
demnităţii şi reputaţiei sale profesionale. Orice persoană este în drept să ceară
dezminţirea informaţiei ce îi lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia
profesională dacă cel care a răspîndit-o nu dovedeşte că ea corespunde realităţii.
La cererea persoanelor interesate, se admite apărarea onoarei şi demnităţii
unei persoane fizice şi după moartea acesteia. Dacă informaţia care lezează
onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională este răspîndită printr-un mijloc
de informare în masă, instanţa de judecată îl obligă să publice o dezminţire la
aceeaşi rubrică, pagină, în acelaşi program sau ciclu de emisiuni în cel mult
15 zile de la data intrării în vigoare a hotărîrii judecătoreşti. În cazul în care
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un document emis de o organizaţie conţine informaţii care lezează onoarea,
demnitatea şi reputaţia profesională, instanţa de judecată o obligă să înlocuiască
documentul. În alte cazuri modalitatea de dezminţire a informaţiilor care
lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională se stabileşte de către
instanţa de judecată. Persoana lezată în drepturile şi interesele sale, ocrotite
de lege, prin publicaţiile unui mijloc de informare în masă, este în drept să
publice replica sa în respectivul mijloc de informare în masă pe contul acestuia.
Orice persoană în a cărei privinţă a fost răspîndită o informaţie ce îi lezează
onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională este în drept, pe lîngă dezminţire,
să ceară repararea prejudiciului material şi moral cauzat astfel. Dacă
identificarea persoanei care a difuzat informaţia ce lezează onoarea, demnitatea
şi reputaţia profesională a unei alte persoane este imposibilă, aceasta din urmă
este în drept să adreseze în instanţă de judecată o cerere în vederea declarării
informaţiei răspîndite ca fiind neveridică.

Concluzii. Totalizînd analiza subiectului abordat în această cercetare,
formulăm următoarele concluzii:

1) consfinţirea normelor de drept privat în Constituţia Republicii
Moldova era de o necesitate stringentă, deoarece amprentele lăsate pe timpul
Uniunii Sovietice au adus atingeri grave drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

2) consacrarea constituţională a normelor referitoare la proprietate este
condiţionată de faptul că aceasta face parte din valorile supreme, de la care
pornesc aspiraţiile poporului şi năzuinţa spre satisfacerea intereselor cetăţenilor;

3) este binevenită şi utilă definirea prin normele art.9 alin.(1) din Legea
fundamentală a obiectelor proprietăţii: „Ea se constituie din bunuri materiale
şi intelectuale”. Astfel, ocrotirea proprietăţii de către stat nu se limitează
doar la bunurile materiale, care astăzi se face tot mai simţită datorită amplorii
şi dezvoltării relaţiilor sociale.
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