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CUVÂNT ÎNAINTE

Ajunsă la cea de-a 70-a aniversare Declarația universal a Drepturilor
Omului a fost marcată mai multe evenimente în spațiul științific al Republicii
Moldova, fiind o ocazie de a promova, a ne angaja şi a reflecta asupra
Declaraţiei şi asupra relevanţei sale în viaţa de zi cu zi. Principiile enunţate în
cuprinsul Declaraţiei reprezintă un ideal al societăţilor democratice care
promovează respectul pentru drepturile şi libertăţile omului şi de aceea în
fiecare an în ziua de 10 decembrie este reevaluată starea de lucruri la capitolul
Drepturile Omului.

Atât conținutul Declarației Universale a Drepturilor Omului, cât și cel al
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, adoptată în 1950 de către
Consiliul Europei, reflectă valorile civilizaţiei şi democraţiei: dreptul la viaţă,
interzicerea torturii, sclaviei şi a muncii forţate, dreptul la libertate şi securitate,
dreptul la un proces echitabil, respectarea vieţii private şi de familie, libertatea
de gândire, de conştiinţa şi de religie, libertatea de exprimare, libertatea de
întrunire şi de asociere, dreptul la căsătorie, dreptul la o cale de atac eficientă
şi interzicerea discriminării.

Totodată, dinamica societății bazate pe cunoaștere, societatea
tehnologiilor de vârf, societatea informațională impune redefinirea, reavaluarea
fundamentelor valorice ale organizării social statale prin instrumente oferite de
știința contemporană, precum și înțelegerea și explicarea dimensiunii juridice a
societății informaționale, dar și a locului oferit Drepturilor Omului în aceste
realități sociale.

Edificarea societăţii informaţionale, una din direcţiile strategice ale
dezvoltării mondiale, se bazează pe implementarea largă a tehnologiilor
informaţionale şi de comunicaţii (în continuare - T.I.C.). În conformitate cu
Declaraţia de intenţii, semnată la Ljubljana în anul 2002 de către ţările-
membre ale Pactului de stabilitate pentru Europa de Sud-Est, Moldova şi-a
asumat responsabilitatea de a edifica o societate informaţională, orientată spre
interesele cetăţenilor întregii societăţi, bazată pe principiile consfinţite în
Statutul ONU, în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi în Carta
edificării societăţii informaţionale globale de la Okinawa 2000.

Practica mondială demonstrează impactul pozitiv al utilizării T.I.C. în
dezvoltarea societăţii contemporane, extinderea şi diversificarea accesului
populaţiei la informaţie şi la serviciile informaţionale publice de o înaltă
calitate în domeniii precum: guvernarea, învăţământul, medicina, angajarea în
câmpul muncii şi multe altele domenii.

În același context, însă atestăm că dezvoltarea tehnologiei se impune
și prin aspecte și impact negativ, generând noi forme de infracțiuni,
prejudicieri și riscuri sociale. Consumatorii de informaţie electronică se bucură
nu doar de avantajele tehnologiei, ci se confruntă şi cu efectele nocive ale
acesteia.
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Astfel, constatăm că crearea unui spaţiu de libertate, securitate şi
justiţie, conservarea valorilor general recunoscute, în care voinţa comună
exprimată în norme juridice să fie aplicată şi executată de o putere centrală în
interesul general, nu se poate realiza decât prin garantarea drepturilor
fundamentale în contextul dezvoltării tehnologiei comunicațiilor și informației.
Astfel, se consolidează ordinea și securitatea internațională. Drept urmare,
considerăm că noua societate, rezultată în urma dezvoltării tehnologiei trebuie
reconsiderată din perspectiva Drepturilor Omului, iar valorile general acceptate
redimensionate. Totodată, trebuie să luăm în calcul că reconsiderarea relațiilor
sociale trebuie reflectată nu doar din perspectivă practică, dar și din
perspectivă teoretico-legislativă. Astfel, elaborarea studiilor și cercetărilor
specifice domeniului, se impun drept o necesitate a contemporanietății.

Prin conferința și materialele colectate în prezenta ediție ne-am
propus să contribuim la dezvoltarea cadrului legal și doctrinelor specifice
domeniului, dar și să înaintăm tematici pentru discuție și sensibilizarea opiniei
publice, ori doar prin cercetare și discuții pot fi generate atitudini, cunoștințe și
impact pozitiv social.
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FOREWORD
Arriving at the 70th anniversary, the Universal Declaration of Human

Rights was marked by several events in the scientific space of the Republic of
Moldova, being an opportunity to promote, engage and reflect on the
Declaration and its relevance in the life of day by day. The principles set out in
the Declaration represent an ideal of democratic societies that promote respect
for human rights and freedoms and that is why every year on December 10, the
state of affairs in the Human Rights chapter is reassessed.

Both the content of the Universal Declaration of Human Rights and the
European Convention on Human Rights, adopted in 1950 by the Council of
Europe, reflect the values of civilization and democracy: the right to life, the
prohibition of torture, slavery and forced labor, the right to freedom and
security , the right to a fair trial, respect for private and family life, freedom of
thought, conscience and religion, freedom of expression, freedom of assembly
and association, the right to marriage, the right to an effective remedy and the
prohibition of discrimination.

At the same time, the dynamics of the knowledge-based society, the state-
of-the-art technology society, the information society require the redefinition,
reassessment of the value foundations of the state social organization through
tools offered by contemporary science, as well as the understanding and
explanation of the legal dimension of the information society, but also of the
place offered by Human Rights. in these social realities.

The building of the information society, one of the strategic directions
of global development, is based on the wide implementation of information
and communication technologies (hereinafter - IT&C). According to the
Declaration of intent, signed in Ljubljana in 2002 by the member countries of
the Stability Pact for South-East Europe, Moldova has assumed the
responsibility of building an information society, oriented to the interests of
the citizens of the whole society, based on the principles enshrined in the UN
Statute, in the Universal Declaration of Human Rights and in the Charter of
Building the Global Information Society in Okinawa 2000.

World practice demonstrates the positive impact of using IT&C. in
the development of the contemporary society, the expansion and
diversification of the population's access to high quality public information and
information services in areas such as: governance, education, medicine,
employment, and many other fields.

In the same context, however, we attest that the development of
technology is also required by aspects and negative impact, generating new
forms of crime, prejudice and social risks. Consumers of electronic
information enjoy not only the advantages of technology, but also face its
harmful effects. Thus, we find that the creation of an area of freedom, security
and justice, the preservation of generally recognized values, in which the
common will expressed in legal norms can be applied and executed by a
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central power in the general interest, can only be achieved by guaranteeing
fundamental rights in the context of the development of communications and
information technology. Thus, international order and security are
strengthened. As a result, we believe that the new society, resulting from the
development of technology must be reconsidered from the perspective of
Human Rights, and the generally accepted values resized. At the same time,
we must take into account that the reconsideration of social relations must be
reflected not only from a practical perspective, but also from a theoretical-
legislative perspective. Thus, the elaboration of the studies and research
specific to the field, is imposed as a necessity of the contemporaneity.

Through the conference and the materials collected in this edition we
have proposed to contribute to the development of the legal framework and the
doctrines specific to the field, but also to present thematic topics for discussion
and raising public awareness, or only through research and discussion attitudes,
knowledge and positive social impact can be generated.
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DECLARAŢIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI –
70 DE ANI: AJUSTĂRI INTERNE ŞI PERSPECTIVE

(Rezumatul discursului)

Mircea SNEGUR,
Ex-Preşedinte a Parlamentului Republicii Moldova,

Ex-Preşedinte a Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova de legislatura întâi (1990-1994) a
instituit printre comisiile permanente şi Comisia pentru Drepturile Omului şi
Relaţiile Naţionale, ridicând astfel problema drepturilor fundamentale la rang
parlamentar. La scurt timp de activitate Parlamentul adoptă la 23.06.1990
Declaraţia Suveranităţii Republicii Moldova, în care printre celelalte
reglementări s-au accentuat şi drepturile omului.

Urmând logica lucrurilor Parlamentul la 29 iulie 1990 aderă la declaraţia
Universală a Drepturilor Omului şi ratifică cele două Pacte internaţionale din
1966. Astfel Republica Moldova recunoaşte aceste instrumente internaţionale
în calitate de izvor de drept intern şi porneşte procesul de adjustare a
reglementărilor interne la normele şi principiile dreptului internaţional. În acest
context la 4 iunie 1991 este adoptată Legea cu privire la cetăţenie, asigurând
astfel temeiul juridic şi garanţia la protecţie a drepturilor fundamentale
cetăţeneşti.

Reglementările privind prioritatea dreptului internaţional, a categoriilor
de drepturi şi obligaţii, precum şi a mecanismelor interne de garantare şi
protejare a drepturilor omului şi-au găsit reglementările în proiectul
Constituţiei votat în prima lectură în martie 1993 şi adoptat ulterior în redacţie
finală la 29 iulie 1994. În calitate de garant al asigurării drepturilor
fundamentale serveşte Curtea Constituţională – instituţie de jurisdicţie
constituţională din 23 februarie 1995.

În calitate de membru al ONU şi a Consiliului Europei, Republica
Moldova a adoptat cadrul legal şi instituţional privind constituirea statului de
drept şi democratic în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui
prezintă valori supreme şi sunt garantate.

În acelaşi timp, cu prilejul aniversării de 70 de ani de la adoptarea
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului (10 decembrie 1948) remarcăm,
cu regret, restanţe mari la capitolul respectării drepturilor fundamentale
cetăţeneşti. Despre aceasta ne vorbeşte slaba încredere a cetăţenilor în
instituţiile statului menite să asigure stricta respectare a drepturilor omului şi,
în primul rând a instanţelor de judecată. Această stare se demonstrează şi prin
numărul mare a condamnării Republicii Moldova de către Curtea Europeană a
Drepturilor Omului.

Perspectiva îmbunătăţirii situaţiei în acest domeniu o vedem în cât mai
largă şi sistematică de propagandă a necesităţii cunoaşterii şi protecţiei acestor



17

drepturi de către cetăţeni în mass-media, organizarea conferinţelor ştiinţifice,
precum ce-a de astăzi, pregătirea specialiştilor în domeniu şi a controlului din
partea societăţii civile a funcţionării instituţiilor statului de profil.
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UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS - 70 YEARS:
INTERNAL ADJUSTMENTS AND PERSPECTIVES

(Summary of speech)

Mircea SNEGUR,
Former President of the Parliament of the Republic of Moldova,

Former President of the Republic of Moldova

The Parliament of the Republic of Moldova of the first legislature (1990-
1994) instituted among the standing committees and the Commission for
Human Rights and National Relations, thus raising the issue of fundamental
rights at parliamentary level. Shortly after the activity of the Parliament, on
23.06.1990, the Parliament adopts the Declaration of Sovereignty of the
Republic of Moldova, in which the human rights were emphasized among the
other regulations.

Following the logic of things Parliament on July 29, 1990 adheres to the
Universal Declaration of Human Rights and ratifies the two International
Covenants of 1966. Thus, the Republic of Moldova recognizes these
international instruments as a source of national law and begins the process of
adjusting the internal regulations to the norms and principles. of international
law. In this context, on June 4, 1991, the Law on citizenship is adopted, thus
ensuring the legal basis and the guarantee for the protection of fundamental
citizens' rights.

The regulations regarding the priority of international law, of the
categories of rights and obligations, as well as of the internal mechanisms for
guaranteeing and protecting human rights, found their regulations in the draft
Constitution voted in first reading in March 1993 and subsequently adopted in
the final editorial on July 29, 1994 As a guarantor of the assurance of
fundamental rights, the Constitutional Court serves as an institution of
constitutional jurisdiction from February 23, 1995.

As a member of the UN and the Council of Europe, the Republic of
Moldova has adopted the legal and institutional framework regarding the
establishment of the rule of law and democracy in which human dignity, its
rights and freedoms have supreme values and are guaranteed.
At the same time, on the occasion of the 70th anniversary of the adoption of
the Universal Declaration of Human Rights (December 10, 1948), we regret,
with great regret, the great respect for the fundamental rights of citizens. This
speaks to the weak confidence of citizens in state institutions meant to ensure
strict respect for human rights and, first and foremost, the courts. This state is
also demonstrated by the large number of the condemnation of the Republic of
Moldova by the European Court of Human Rights.

The perspective of improving the situation in this field we see in the
broader and systematic propaganda of the need to know and protect these
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rights by the citizens in the media, the organization of scientific conferences,
as of today, the training of the specialists in the field and the control from the
part of the civil society of the functioning of the state institutions of profile.
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DREPTURILE OMULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA –
GENEZĂ ŞI ACTUALITATEA

(Rezumatul discursului)

Alexandru ARSENI,
Doctor habilitat în drept,

Profesor universitar

„Toate fiinţele umane se nasc libere şi
egale în demnitate şi drepturi. Ele sunt
înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie
să se comporte unele faţă de celelalte în
spiritul fraternităţii” (Art.1. Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului din 10
decembrie 1948)

Problema drepturilor omului a preocupat încă gânditorii antici: Platon,
Aristotel, Cicero care prin studiile şi poziţiile lor au fondat şcoala dreptului
natural ale drepturilor omului.

Concepţiile şcolii naturaliste şi-au regăsit oglindirea şi în lucrările multor
filosofi şi luminişti, printre care J.Lock, J.-J. Rouseau. Aşa englezul J.Lock
menţiona că omul în stare de natură este o fiinţă „rezonabilă şi liberă, dornică
să trăiască în bine. Pentru aceasta, el renunţă voluntar, prin contract, la unele
din pretenţiile şi prerogativele lui în favoarea statului, care, la rândul său, îi
datorează respect şi protecţie” (Lock J. Deuxième traité du Gouvernement
Civil, p.77). Cu alte cuvinte tot omul administrându-şi drepturile naturale a
fondat statul ca instituţie chemată să-i asigure respect şi protecţie.

Iluministul francez, de origine elveţiană J.-J. Rouseau a mers mai departe
identificând semnificaţia şi valoarea drepturilor omului ca fiinţă umană
subliniind că „Drepturile omului sunt daruri ale naturii de care nimeni nu se
poate atinge nici într-un fel” (Rouseau J.J. Discurs asupra originii şi
fundamentelor inegalităţii dintre oameni. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1958,
p.145-146). Însă, practica unor state au realizat o politică contrară acestor
obiectivităţi naturale, soldându-se cu două războaie mondiale care tocmai au
negat totalmente drepturile naturale ale omului şi, în primul rând la viaţă.

Tocmai tragedia umană a ridicat problema drepturilor şi libertăţilor
omului la un domeniu cardinal în preocuparea fiecărui stat în parte, precum şi
al comunităţii umane regionale şi internaţionale.

Mai mult ca atât, acest domeniu a devenit, de asemenea adevărul „că
edificiul constituţional al oricărei ţări este, cu siguranţă, sortit prăbuşirii dacă
principala coloană de susţinere a acestuia – drepturile şi libertăţile omului şi
cetăţeanului – nu este reală şi durabilă.
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Indubitabil, dinamica istoriei umanităţii sugerează forma de mişcare a
unui bumerang: totul pleacă de la om şi revine la el, în folosul sau împotriva
lui. Omul este reperul axiologic cardinal al oricărui sistem juridic” (Deleanu
Ion, Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat. Bucureşti: Europa Nova,
1996, vol.II, p.115).

Ca rezultat al acestor preocupări ne servesc: Declaraţia Universală a
drepturilor Omului, Adoptată şi proclamată de Adunarea Generală a ONU prin
Rezoluţia 217 A(III) din 10 decembrie 1948; Pactul Internaţional cu privire la
drepturile economice, sociale şi culturale din 16 decembrie 1966 şi Pactul
Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice din 16 decembrie 1966,
adoptate şi deschise spre semnare de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la
16 decembrie 1966 prin Rezoluţia 2200A (KBI), (Publicate în ediţia oficială
„Tratate internaţionale”, 1998, vol.1, respectiv.p.11, p.18; p.30). Toate aceste
trei documente prin Hotărârea parlamentului nr.217-XII din 28 iulie 1990
(Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova).

Republica Moldova a fost consecventă în tratarea şi reglementarea
juridică a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Argument grăitor
serveşte: 1) Declaraţia de Independenţă a republicii Moldova prin care s-a
garantat exercitarea drepturilor sociale, economice, culturale şi a libertăţilor
politice ale cetăţenilor Republicii Moldova; 2) Constituţia Republicii Moldova,
adoptată la 29 iulie 1994 şi intrată în vigoare la 29 august aceluiaşi an. Întreaga
palitră atât a drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale omului
cât şi principiile de asigurare a lor şi-au găsit reglementarea în art.art.15-59,
Titlul II din Constituţia sub titlul enunţat.

Pe lângă aceasta a fost instituită o nouă instituţie – Curtea
Constituţională – unica autoritate de jurisdicţie constituţională în Republica
Moldova, învestită şi cu funcţia de garant al responsabilităţii statului faţă de
cetăţean (art.134 alin.(3) din Constituţie). Prevederile constituţionale au fost
dezvoltate în Legea cu privire la Curtea Constituţională (Legea cu privire la
Curtea Constituţională nr.317-XIII din 13.12.1994. În: Monitorul official al
Republicii Moldova, nr.8 din 07.02.95 art.86).

Urmând cursul european de asigurare a respectării drepturilor şi
libertăţilor fundamentale Parlamentul Republicii Moldova ratifică Convenţia
Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale din
04.11.1950. Ratificată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova
nr.1298-XIII din 24.07.97 (publicată în ediţia oficială „Tratate internaţionale”,
1998, vol.1, p.341).

Pe această cale cetăţenii Republicii Moldova au dobândit un nou
instrument regional de asigurare a protecţiei drepturilor şi libertăţilor
fundamentale, cu accesul liber la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Totodată în republică, tot în aceste scopuri de asigurare şi protecţie a
drepturilor omului se instituie o nouă instituţie – Avocatul Poporului (iniţial
avocatul parlamentului), instituţie care din 2018 a fost ridicată la nivelul
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constituţional (Legea cu privire la avocaţii parlamentari, nr.1349-XIII din 17
octombrie 1997. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.82-83 din 11
decembrie 1997, art.31).

Aşa stau lucrurile la capitolul instrumente internaţionale, regionale şi
naţionale, precum şi a instituţiilor antrenate în procesul garantării şi protecţiei
juridice a drepturilor şi libertăţilor fundamentale cetăţeneşti.

Un rol aparte în acest domeniu le revine ONG-lor, societăţii civile,
preocupate de drepturile şi libertăţile fundamentale în egală măsură la
propagarea şi protecţia lor. Nu sunt în afara procesului democratic nici
mijloacele mass-media. Cu toate acestea peste un milion de cetăţeni ai
Republicii Moldova au emigrat peste hotare pentru un loc de lucru care să
asigure un nivel de trai decent lor şi familiilor. Curtea Europeană a Drepturilor
Omului continuă să examineze nenumărate cereri ce denotă încălcarea în masă
a drepturilor şi libertăţilor fundamentale în Republica Moldova. Cu toate că
unele instituţii funcţionează în limitele competenţelor, întrebarea firească este
de a şti pricina acestui fenomen, decalajul dintre reglementările juridice şi
situaţiei de facto cu drepturile omului.
Realitatea ne sugerează câteva concluzii concludente în acest capitol:
- Atât Parlamentul cât şi Guvernul s-a detaşat de obligaţia de a crea condiţii

reale şi durabile ale locurilor de muncă cu salariul respectiv pentru a crea
un trai decent angajaţilor personal cât şi a familiilor lor.

- Curtea Constituţională precum şi sistemul judecătoresc practic nu
contribuie, pe de o parte, ca instituţiile statului să-şi realizeze atribuţiile în
domeniu iar, pe de altă parte, nici ele nu au devenit un adevărat „centru”
de garant al respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale cetăţeneşti.

- Mass-media, practic, în ansamblu nu reflectă situaţia reală în care se află
instituţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

- Toate acestea în ansamblu au generat lipsa de interes din partea cetăţenilor,
apariţia lor faţă de drepturile şi libertăţile fundamentale, nesiguranţa într-
un viitor mai optimist şi sigur.

În aceste împrejurări se impune cu certitudine:
1. Revigorarea activităţii mijloacelor mass-media pe problema asigurării

respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale, activitate ce va impune
instituţiile statale să-şi realizeze obligaţiile constituţionale.

2. ONG-le să devină cureaua de transmisie dintre societatea civilă şi
instituţiile statului, contribuind astfel şi la efectele instituţiei Avocatul
Poporului.

3. Intelectualitatea şi doctrinarii în domeniu să propage cât mai larg siguranţa
şi oportunitatea cunoaşterii, acceptării, implementării şi asigurării în
practică a drepturilor şi libertăţilor fundamentale garantate pe plan
internaţional, regional şi naţional.
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REALIZAREA PREVEDERILOR DECLARAŢIEI UNIVERSALE A
DREPTURILOR OMULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Mihai COTOROBAI,
Avocatul Poporului

În cadrul Conferinței științifice internaționale cu tema Drepturilor și
Libertăților fundamentale ale Omului, proclamate prin Declarația Universală
adoptată de Asambleea ONU la 10 decembrie 1948, ratificată de Republica
Moldova, sunt dezbătute atât din punct de vedere științific (teoretic), cât și
practic, situație raportată la realitățile Republicii Moldova.

În Declarație au fost înglobate acele drepturi și libertăți ale omului
proprii și inalienabile fiecărui individ, care în totalitatea lor corespund
dreptului natural, garantat, dar și asigură securitatea fiecărei persoane nu doar
de a exista, ci de a trăi decent, de a gândi, făuri, de a se exprima și circula liber,
de a munci, de a învăța, de a duce un mod de viață sănătos, realizate în
conformitate cu principiile egalității, supremației legii, echității sociale,
protejate de stat prin organele de ocrotire a normelor de drept și judiciare.

În Declarație au fost înglobate acele drepturi și libertăți ale omului
proprii și inalienabile fiecărui individ, care în totalitatea lor corespund
dreptului natural, garantat, dar și asigură securitatea fiecărei persoane nu doar
de a exista, ci de a trăi decent, de a gândi, făuri, de a se exprima și circula liber,
de a munci, de a învăța, de a duce un mod de viață sănătos, realizate în
conformitate cu principiile egalității, supremației legii, echității sociale,
protejate de stat prin organele de ocrotire a normelor de drept și judiciare.

Statul, care activează în condițiile acestor standarde, este un stat de
drept.

Declarația este calificată ca Universală pentru că de aceste drepturi și
libertăți firești ființei umane trebuie să se bucure orice individ, indiferent de
continentul, statul unde și când s-a născut, de apartenența națională, rasă,
religioasă, socială, politică, sex, vârstă ș.a.m.d.

Fiind ratificată de către statele lumii, Declarația a devenit obligatorie,
conținutul, principiile ei fiind înglobate în Constituțiile țării, și, deci, este parte
componentă a sistemului de drept al statului respectiv.

În Declarație sânt fixate drepturile și libertățile fundamentale ale omului,
de la care statul nu poate face abateri. În statul respectiv aceste drepturi și
libertăți fundamentale, prin adoptarea Constituției și a altor legi, devin și
drepturi și libertăți ale cetățenilor acestui stat, care nu pot devia de la cele ale
omului, din contra, statul poate acorda chiar mai multe drepturi și libertăți
decât cele incluse în Declarație (drepturi civile, economice, politice ș.a.).
Aceasta se observă în statele de drept, democratice.

Mai există o categorie de drepturi – drepturi personale, caracteristice
unor categorii de persoane; drepturile copiilor, femeilor, pensionarilor,
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militarilor, pacienților, condamnaților ș.a., care nu sânt altceva decât o
concretizare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului (cetățeanului)
dar și o garanție suplimentară de a fi realizate și protejate.

Drepturile și libertățile fundamentale ale omului alcătuiesc dreptul
natural, care este produsul societății, legile sânt produsul statului. Legile
trebuie să corespundă dreptului. Nu fiecare lege a statului, din păcate, este și
drept. Dacă ele nu reflectă legitățile progresului social, ele nu pot fi
considerate legi drepte.

Legislativul trebuie să adopte legi în conformitate cu spiritul dreptului,
numai așa dreptul își poate onora scopul și funcțiile lui în societate. Este o
cerință și pentru toate autoritățile publice, structurile statale ce emit acte cu
caracter normativ.

Drepturile și libertățile omului se materializează în procesul de realizare
a dreptului prin toate formele sale. Viața cotidiană, însă, demonstrează
multiple cazuri de nerespectare ale acestor drepturi și libertăți în procesul lor
de realizare.

O condiție ca acest fenomen juridic să fie diminuat constă în faptul, ca
cetățeanul să-și cunoască drepturile, și să știe cum să și le apere.

O altă condiție – inevitabilitatea responsabilității, răspunderii juridice a
factorilor decizionali, care contribuie la încălcarea drepturilor omului, fie prin
acțiuni directe, fie din neglijență sau alte omisiuni.

Acordarea unor drepturi cetățenilor la nivel legislativ, normativ, trebuie
să corespundă obligativității statului de a crea condiții pentru realizarea acestor
drepturi și de a întreprinde măsuri pentru restabilirea drepturilor încălcate.

Multe legi, acte normative, au lacune la acest capitol, mai cu seamă
când este vorba despre responsabilitatea (răspunderea juridică) persoanelor cu
funcție de răspundere din conducerea de vârf a statului (Președinție, Parlament,
Guvern), din care motive savanții tot mai des ridică întrebarea răspunderii
constituțional-juridice a acestor persoane.

În teorie, dar, în primul rând, în practică (în actele normative, în
jurisprudență, în rapoarte, note informative), despre drepturile și libertățile
omului se vorbește la general, fără a face vreo deosebire: drepturile omului,
drepturile cetățeanului, drepturile personale. Și aceasta, pentru că, din ce
categorie nu ar face parte aceste drepturi, ele toate se cer respectate (odată ce
omul le are) și în caz de sânt încălcate – protejate, restabilite.

Totuși, fiecare dintre aceste categorii își au statutul lor juridic aparte,
care impune un nivel diferit de legiferare, de protecție, de securitate, de
răspundere pentru încălcarea lor.

În scopul înlăturării neajunsurilor constatate, respectării Declarației
Universale a Drepturilor și Libertăților fundamentale ale Omului, Convențiilor
internaționale, Constituției și a altor legi la acest capitol, participanții la
Conferință consideră necesare următoarele:
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1) O analiză amplă la nivel de stat (Parlament, Guvern, cu
participarea activă a societății civile) a stării de lucruri în ce privește
respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova, cu
întreprinderea acțiunilor concrete sistemice întru prevenirea cazurilor de
încălcare a drepturilor omului, restabilirea drepturilor încălcate, cu tragerea la
răspundere a celor vinovați, indiferent de statutul lor juridic sau social.

2) Academia de Știință, instituțiile științifice de profil, savanții,
teoreticienii, să contribuie efectiv la nuanțarea clară din punct de vedere
științific, dar și a practicii internaționale (a dreptului natural) a drepturilor și
libertăților catalogate ca fundamentale ale omului, în lucrările științifice, de la
care statul, prin actele și acțiunile sale, nu poate deroga sub nici un text. Să
stabilească raportul de subordonare a termenilor „drepturile omului”,
„drepturile cetățenilor”, „drepturile personale”, la fel „drepturi constituționale”,
„drepturi emanate din alte legi”, drepturi personale oferite de alte acte
normative, cu indicarea răspunderii a subiecților de drept vinovați. Să avizeze
orice proiect de lege, sau alt act normativ, care, într-un fel sau altul,
reglementează drepturile omului, contribuind în așa mod ca legea adoptată să
fie și dreaptă, să corespundă dreptului.

Să alaboreze teoria responsabilității juridico-constituțională a înalților
funcționari de stat, inclusiv a deputaților.

3) Parlamentul să țină cont de cerințele tehnicii legislative atât la
elaborarea proiectelor de lege, cât și la adoptarea lor, cu norme juridice clare și
mecanisme de realizat, caracteristice statului de drept, de recomandările
teoretico-științifice. În legi, alte acte normative, să fie clar reflectat institutul
responsabilității (răspunderii juridice: formele răspunderii, sancțiunile
conforme teoriei vinei, dar și organele care vor aplica aceste norme). În legile
constituționale, alte legi organice, să fie clar reglementată răspunderea pentru
încălcarea prevederilor constituționale.

4) Organele de ocrotire a normelor de drept, justiția, alte organe
statale, ce au obligațiunea de a proteja drepturile omului (care nu ar fi ele) să
generalizeze sistematic practica de apărare a drepturilor omului pentru a
constata cauzele încălcării lor și a întreprinde acțiuni în vederea prevenirii lor,
de ordin instituțional, organizatoric, administrativ, inclusiv de a face propuneri
de lege ferenda.

5) Guvernul în colaborare cu societatea civilă, cu mass-media, să
elaboreze un mecanism (ansamblu de măsuri și acțiuni) în vederea informării
permanente a oamenilor cu conținutul legislației în vigoare, în primul rând a
drepturilor (nu doar a obligațiilor) lor și a procedurii de realizare, protejare a
lor. Cetățeanul trebuie să cunoască ce drepturi are!

Tragerea la răspundere a celor vinovați de încălcarea drepturilor omului
să fie inevitabilă, făcută transparent, în așa fel omului i se va întoarce
încrederea nu numai în puterea legii, dar și în puterea și dorința statului de a
face dreptate.
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Această lecție va fi însușită și de cetățeni, care adesea și ei sânt izvorul
încălcării drepturilor altor cetățeni, și rămân pentru aceasta adesea nepedepsiți.

Apărarea drepturilor și libertăților fundamentale, a drepturilor
constituționale, a drepturilor personale, nu este o sarcină doar a structurilor de
stat abilitate, este o misiune a statului în întregime, a societății civile, a fiecărui
cetățean. Nivelul protecției drepturilor omului depinde de regimul juridico-
constituțional instaurat în stat. Acest regim trebuie să corespundă cerințelor
statului de drept, democratic. La noi în Republica Moldova o astfel de ordine
de drept, ordinea publică, un astfel de regim constituțional se cere crescut,
instaurat prin aportul de zi cu zi a fiecărui membru a societății.



27

LIBERTATEA DE EXPRIMARE. FORME SPECIFICE DE
REALIZARE ÎN PERIOADA CAMPANIEI ELECTORALE

FREEDOM OF EXPRESSION. SPECIFIC FORMS OF
PERFORMANCE IN THE ELECTION CAMPAIGN

Ion GUCEAC,
academician, profesor universitar

Summary
The starting point of the present scientific article is the conditions that justify
and stimulates the realization of freedom of speech. The free man has the
possibility to express his will and take appropriate action, the limits of which
are guaranteed by law, this being possible just in a society in which the public
order is protected by the public authorities. The proclamation of freedom in
constitutions is a fair value for all citizens without exception, regardless of
their role and place in society. Freedom of speech is treated as one of the most
important tools for the protection of all human rights and the stability of
democracy, whereas it makes it possible to subordinate government activity to
the objective need of society.
The normative regulation of the rules for conducting the electoral agitation is
done by setting the deadline for the realization of the electoral agitation; the
conditions of participation of citizens and other subjects of electoral law in
electoral agitation; prohibitions and restrictions in the process of electoral
agitation; the responsibility for violation of the established procedure for the
realization of electoral agitation, etc. In order to ensure a legal and civilized
character of the electoral competition and to exclude, or at least, to diminish
the cases of legal provisions violations, some prohibitions and restrictions are
described in the article. In conclusion, the author presents some aspects which
reflect the theoretical and practical problems of the freedom of speech
realization process during electoral campaigns.
Key-words: freedom, freedom of will, political freedom, freedom of speech,
freedom of the press, free elections, electoral campaign, electoral law,
electoral system, electoral process, the right to information, political
propaganda, electoral agitation, “spare electoral agitation”

Una dintre accepţiunile cuvântului libertate prezentate într-un
prestigios dicţionar (A. Lalande, 1932) se referă la libertatea volitivă, sau
realizarea unei acţiuni fără a ţine cont de cauza ce a determinat-o
(indeterminismul). La rândul său, Hegel operează cu noţiunea de libertatea
voinţei care, potrivit acestuia, este un liber arbitru – „termenul mediu al
reflexiei între voinţa determinată prin instinctele naturale şi voinţa în şi pentru
sine liberă”. În opinia filosofului, libertatea voinţei estre determinată de două
aspecte: libera reflexie, făcând abstracţie de tot, şi dependenţa de conţinutul şi
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materia dată interior sau exterior. Hegel supune criticii afirmaţia că libertatea
ar presupune „să poţi acţiona aşa cum vrei”, considerând că o atare poziţie
poate fi luată „numai ca o totală lipsă a culturii gândirii, în care nu se găseşte
încă nicio urmă despre acea ce este voinţa liberă în şi pentru sine, dreptul,
moralitatea etc.” (Hegel G.W.F., 1996, p. 40.).

Cu toate varietăţile de abordare a definiţiei conceptului de libertate,
actualmente pot fi considerate general recunoscute următoarele caracteristici:

- libertatea înseamnă capacitatea individului să acţioneze în
conformitate cu propria sa convingere, folosind experienţa determinată de
voinţa sa liberă;

- libertatea individului determină libertatea altor cetăţeni, pentru că
oamenii sunt liberi în măsura în care sunt liberi și alţii;

- omul liber are posibilitatea să-și exprime voinţa şi să întreprindă
acţiuni adecvate, ale căror limite sunt garantate prin lege;

- dreptul pe care cineva îl consideră aplicat corect în raport cu altă
persoană, trebuie recunoscut ca fiind valabil şi pentru sine însuși;

- drepturile omului liber se realizează doar într-o societate în cadrul
căreia ordinea este protejată de către autorităţile publice;

- libertatea presupune prezenţa adevărului, care este revelat în cursul
dialogului;

- posibilitatea schimbului liber de idei contribuie la răspândirea
cunoştinţelor şi atingerea acordului reciproc prin respectul altor puncte de
vedere.

De obicei, libertatea este considerată o conjunctură în care putem face
ceea ce ne dorim. Cât priveşte lipsa libertăţii, aceasta este percepută ca
îngrădirea individului în a face ceva ce doreşte. Libertatea le dă oamenilor un
sentiment de putere, aceştia având senzaţia că sunt ”mai autentici” în
momentul în care se bucură de libertate.

Primul sens al libertăţii, considera F. A. Hayek, este ceea ce numim în
mod obişnuit „libertate politică”, adică „participarea oamenilor la alegerea
guvernanţilor, la procesul legislativ şi la controlul asupra administraţiei”.
(Hayek F. A., p. 37.).

În același context, D. Bryce considera că democraţia trebuie să aibă
cea mai mare grijă de libertatea individuală, care inspiră libertatea politică
(Bryce J. Д. 1921, p. 67). La rândul său, B. Malinowski scria că libertatea
politică nu este unicul tip de libertate ce se manifestă în cultura umană, lipsa ei
distruge tot restul. (Malinowski B., 1947, p. 15.).Pentru el, libertatea este
factorul cel mai important al tuturor problemelor contemporaneităţii. Potrivit
lui H. Arendt, esenţa politicii este libertatea, iar câmpul de aplicare a ei –
acţiunea.(Arendt H., 1991, p. 58.).

Pentru G. Sartori, libertatea politică este premisa principală pentru
alte libertăţi. Noi avem nevoie de libertate „de la”, ca să avem libertate
„pentru”, afirma el. (Sartori G., 1973, p. 286.).De aceea libertatea poate fi
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considerată de valoare intrinsecă şi independentă de conjunctura istorică sau
politică. La A. Fergusson libertatea generează o astfel de distribuţie a funcţiilor
în societatea civilă, care îi permite fiecăruia să-şi urmeze vocaţia, după propria
lui fire.(Ferguson A., 966. p. 270). Pentru S. Hutington, democraţia este
valoroasă în primul rând prin efectele sale pozitive pentru libertatea
individuală. (Huntington S., 1991. p. 11).

Libertatea politică este remediul principal împotriva extinderii
paternalismului, autoritarismului, totalitarismului şi dictaturii. Fără alegeri
libere, fără libertate neîngrădită a presei, asociaţiilor, luptei libere a opiniilor,
viaţa instituţiilor obşteşti încetează.

Consfinţirea libertăţii în constituţiile actuale în calitatede scop al
statului şi al societăţii corespund cerinţei că obiect al garantării constituţionale
poate fi doar valorile ce sunt echitabile pentru toţi cetăţenii fără excepţie,
indiferent de rolul şi locul lor în societate. Aceste valori au caracter de condiţii
iniţiale pentru întreaga dinamică socială şi de aceea se prezintă ca reguli ale
unei proceduri politice egale pentru toţi. Este natural deci că numai libertatea
poate să satisfacă condiţiile iniţiale ale oricărei activităţi politice, adică cea mai
importantă şi mai universală cerinţă prealabilă a comportamentului uman,
factorul-cheie care anticipează aproape orice activitate umană.

Importanţa fundamentală a libertăţii pentru existenţa umană şi cadrul
problemelor care apar în legătură cu acestea, printre care dreptul şi libertatea
opiniei şi exprimării, cu siguranţă, s-au aflat mereu în centrul atenţiei pe tot
parcursul istoriei doctrinei politico-juridice. Aceastacunoaşte o diversitate de
interpretări ale conceptuluide libertate, ultimul fiind utilizat în mai multe
sensuri, cum ar fi, de exemplu, libertatea conştiinţei, libertatea opiniei,
libertatea presei, libertatea asocierii etc.

În ce priveşte libertatea opiniei, aceasta a prezentat un interes sporit
încă în perioada democraţiei ateniene, atunci când însuşi Herodot considera că
egalitatea libertăţii cuvântului este un element - cheie al egalităţii tuturor
cetăţenilor în faţa legii, şi că această egalitate reprezintă esența regimului
democratic.(История древней Греции, 2000,p. 147).

Din punctul de vedere al aspectului cultural, libertatea de exprimare
tinde spre dezvoltarea convingerilor proprii pentru fiecare persoană,
formularea independentă a standardelor şi obiectivelor de viaţă independent de
societate. Pe de altă parte, poporul, învestit cu puterea de auto-guvernare,
trebuie să facă uz de ea cu înţelepciune şi în beneficiul societăţii. Prin urmare,
oamenii ar trebui nu doar să dispună de libertatea dezbaterii problemelor de
interes public, dar, de asemenea, pentru a o putea aplicala realizarea unei
alegeri echilibrate.

Cât privește procedurile democratice care asigură responsabilitatea
guvernării faţă de alegători, libertatea de exprimare este unul dintre cele mai
importante instrumente pentru protecţia tuturor drepturilor omului. De
asemenea, libertatea de exprimare reprezintă un rol esenţial în asigurarea
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stabilităţii democraţiei liberale, întrucât face posibilă pentru subordonarea
activităţii guvernului şi chiar a sistemului politic în ansamblu, necesității
obiective ale societăţii.

Libertatea de exprimare poate fi raportată la cea mai dintâi
„generaţie” a drepturilor cetăţeneşti. Alături de libertatea conştiinţei, acest
drept este considerat, recunoscut şi apărat ca un bastion şi o garanţie a libertăţii
personale. Libertatea de exprimare a opiniei a fost consfinţită fără dificultate în
multe acte internaţionale cu privire la drepturile omului.

Conform art.19 alDeclaraţiei universale a drepturilor omului, „orice
individ are dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare, ceea ce implică
dreptul de a nu fi tulburat pentru opiniile sale şi acela de a căuta, de a primi şi
de a răspândi, fără consideraţii de frontieră, informaţii şi idei prin orice mijloc
de exprimare”.( Declaraţia universală a drepturilor omului, 30.12.1998).

Pactul internaţional cu privire la drepturile civice şi politice,(Pactul
international cu privire la drepturile civile şi politice, 30.12.1998) care
garantează că nimeni nu trebuie să sufere ”din pricina opiniilor sale”, acordă
oricărei persoane dreptul la libertatea de exprimare, inclusiv libertatea de a
căuta, de a primi şi de a răspândi informaţii şi idei de orice fel, fără a se ţine
seama de frontiere, sub formă orală, scrisă, tipărită ori artistică, sau prin orice
alt mijloc, la alegerea sa.

Protocolul nr.1 la Convenţia europeană cu privire la drepturile omului
(art. 3) de asemenea prevede: „Înaltele Părţi contractante se angajează să
organizeze, la intervale rezonabile, alegeri libere cu vot secret, în condiţiile
care asigură libera exprimare a opiniei poporului cu privire la alegerea corpului
legislativ”.(Protocolul Adiţional la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor
Omului şi Libertăţilor Fundamentale, 20.III.1952.).

Ulterior, aceste instrumente internaţionale au oferit un imbold
organizaţiilorregionale preocupate de protecţia legalităţii şi a drepturilor
omului, care au devenit susţinători activi şi participanţi lamonitorizarea
procesului de desfășurare a alegerilor. De exemplu, Documentul reuniunii de
la Copenhaga (1990), (Documentul reuniunii de la Copenhaga a Conferinţei
pentru dimensiunea umană a CSCE, 30.12.1998),ca reacţie la falimentul
regimurilor comuniste în ţările Europei de Est, a consfinţit că ”între principiile
justiţiei, esenţiale pentru expresia completă a demnităţii inerente a persoanei
umane şi a drepturilor egale şi inalienabile ale tuturor fiinţelor umane”, trebuie
menţionate: „Alegeri libere care vor fi organizate la intervale rezonabile, prin
vot secret sau urmând o procedură echivalentă, care asigură libertatea votului,
în condiţiile garantării efective a liberei expresii a voinţei alegătorilor în
alegerea reprezentanţilor lor”.Pentru ca voinţa poporului să fie fundamentul
autorităţilor publice, statele participante s-au obligat să vegheze ca legea şi
ordinea publică a statului să contribuie la desfăşurarea campaniilor politice
într-un climat de echitate şi libertate, care să excludă orice presiune
administrativă, violenţă sau intimidare, de natură să interzică partidelor şi
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candidaţilor să-şi exprime liber opţiunile şi calităţile lor, sau ar împiedica
alegătorii să ia cunoştinţă de acestea şi să le discute sau să voteze fără teamă de
repercusiuni (principiul 7.7). La fel, statele participante au recunoscut
necesitatea de a invita observatori ai oricărui alt stat participant la CSCE, ca şi
ai oricărei instituţii şi organizaţii particulare competente, care vor dori să
urmărească desfăşurarea procedurii alegerilor lor naţionale, în măsura
prevăzută de lege (principiul 8)”.

Începând cu anul1991, Misiunea de Observare a Alegerilor OSCE /
ODIHR monitorizează desfăşurarea alegerilor în ţările postcomuniste din
Europa Centrală şi de Est, din Peninsula Balcanică şi din fosta Uniune
Sovietică în scopul promovării alegerilor democratice. De exemplu, în
Declaraţia privind constatările și concluziile preliminare pe marginea
alegerilor prezidenţiale, turul doi (13 noiembrie 2016) din Republica Moldova,
Misiunea a constatat că, la fel ca și în campania pentru turul întâi, libertăţile
fundamentale au fost, în general, respectate, iar candidaţii au făcut campanie
electorală în mod liber și fără restricţii. În viziunea observatorilor, activităţile
de campanie s-au desfășurat, preponderent, prin intermediul campaniei de la
ușă la ușă, precum și prin reţelele de socializare. În acelaţi timp, au fost
observate tactici negative de campanie electorală, care au inclus limbaj sexist
și stereotipizare de gen, precum și cazuri de utilizare a limbajului
homofob.(Misiunea internaţională de observare a alegerilor. Republica
Moldova, alegerile prezidenţiale, turul doi, 13 noiembrie 2016).

MembriiComisiei Europene pentru Democraţie prin Drept a
Consiliului Europei (Comisia de la Veneţia) acordă o mare atenţie controlului
asupra desfășurării corecte şi echitabile a alegerilor şi deseori oferă asistența
juridică respectivă. Comisia de la Veneţia a fost unul din iniţiatorii creării
Consiliului pentru alegeri democratice,1 care a elaborat Codul bunelor
practici în materie electorală (2002).

Normele ce se conţin în acest document sunt bazate pe o experienţă
vastă de consultare în problemele de elaborarea legislaţiei constituţionale şi
soluţionarea diferendelor. Astfel, solicitarea de a poziționa dreptul electoral
mai presus de dreptul constituţional intern este posibil să fie cât se poate de
realistă. Conform experinţei OSCE şi celei a Comisiei de la Veneţia, pe lângă
exemple similare cu caracter internaţional şi regional, normele internaţionale

1Un grup comun de lucru creat în conformitate cu rezoluţia Adunării Parlamentare – în
cadrul celei de-a doua reuniuni (3 iulie 2002) şi, ulterior, de către Comisia de la Veneţia
în cadrul celei de-a 51-a sesiuni (5-6 iulie 2002). Este compus din reprezentanţii
Adunării Parlamentare. Congresului Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului
Europei şi, posibil, ai altor organizaţii cu experienţă în domeniu cu scopul de a dezbate
problemele electorale în mod reglementar.
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de drept electoral ce apar sunt confirmate în mareparte de evenimentele din
interiorul statului.

Deşi dreptul de participare la conducerea treburilor publice ale ţării
sale, fie direct, fie prin intermediul unor reprezentanţi liber aleşi,a fost
consfinţit în Declaraţia universală a drepturilor omului (art. 21 (1) şi 21(3)) şiîn
Pactul internațional cu privire la drepturile civice şi politice (art.25), precum şi
în alte izvoare de drept internaţional şi regional, oamenii de ştiinţă, abia la
începutul anilor 90 ai secolului precedent, au început să menţioneze despre
apariţia dreptului electoral, garantat de normele de drept internaţional.

Gradul de dezvoltarea sistemului electoral, reglementarea normativă a
sistemelor electorale naţionale reprezintă un gen de indicator care arată modul
în carefuncţionează instituţiile statului de drept şi ale societăţii civile într-o
anumită ţară, inclusiv modul în care se realizează drepturile civile şi politice în
realitate. O astfel de concluzie poate fi trasă doar în baza unei analize
minuțioase a standardelor democratice internaţionale privitor la alegeri şi
comparându-le cu garanţiile exercitării dreptului la alegeri libere şi corecte
oferite de fiecare stat.

Experiența internațională de reglementare a procesului electoral
demonstrează că problema exercitării drepturilor electorale, inclusiv a
dreptului la agitaţie electorală, întotdeauna s-a aflat în centrul atenţiei, ea fiind
reflectată atât în conţinutul legislaţiei, cât şi în practica desfăşurării alegerilor.

Actualmente, organizarea şidesfăşurareaalegerilorpresupune
înmodobligatoriu, instituireaunornorme caresă consacreo serie de drepturi, fără
de care participarea cetăţenilor la alegeri ar fi lipsită de sens, cum ar fi:
dreptullainformare, libertateadeasociere, libertatea întrunirilor, dreptul la libera
circulaţie, secretul votului etc.Propaganda politică, activităţile de informare
privitor la pregătirea electoratului pentru alegeri reprezintă elemente esenţiale
ale alegerilor, chemate să funcţioneze fără niciun amestecnejustificat.

Statele lumii dispun de legislaţii diferite privitor la campania
electorală, dar în majoritatea covârşitoare a cazurilor acestea se bazează pe
dispoziţii privind drepturile şi libertăţile politice fundamentale ale cetăţenilor,
care se regăsesc în conţinutul normativ al constituţiilor respective.
Reglementând diverse aspecte ale dreptului electoral, constituţiile, în cele mai
dese cazuri, includ norme privind alegerile în compartimentele dedicate
drepturilor şi libertăţilorcetăţenilor, în ansamblul cărora dreptul de a alege şi
dreptul de a fi ales formează o categorie aparte, cunoscută ca drepturi exclusiv
politice.

De exemplu, Secţiunea a II-a. (Drepturi fundamentale şi garanţii),
Capitolul IV (Drepturi politice) din Constituţia Braziliei, este totalmente
consacrată drepturilor electorale ale cetăţenilor. Constituţia Australiei conţine
un compartiment distinct (Capitolul I, Secţiunea a II-a) consacrat sistemului
electoral.
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Majoritatea constituţiilor însăconţin dispoziţii în conformitate cu care
reglementarea juridică mai detaliată are loc prin legi speciale.Astfel, conform
Constituţiei Bulgariei (art. 42), organizarea şi procedura pentru desfăşurarea
alegerilor şi a referendumurilor sunt stabilite în baza unei legiPrin lege sunt
reglementate şi alegerile pentru membrii Parlamentului European şi
participarea cetăţenilor Uniunii Europene la alegerile pentru autorităţile
locale. (Constituţia Republicii Bulgaria, disponibil codex.just.ro.). Constituţia
Danemarcei (art. 31) stabileşte că exercitarea dreptului de vot este
reglementată de Legea electorală care, în vederea asigurării unei reprezentări
în proporţii egale a diferitelor opinii ale electoratului, fixează modul de
scrutin.(Constituţia Regatului Danemarcei, disponibil
codex.just.ro.).Procedura pentru alegerea Parlamentului Estoniei, conform
Constituţiei (art. 60), este stabilită prin Legea privind alegerea Parlamentului.
(Constituţia Republicii Estonia, disponibil codex.just.ro.).În conformitate cu
Constituţia Finlandei (art. 25), prevederi specifice privind data alegerilor
parlamentare, desemnarea candidaţilor, desfăşurarea alegerilor şi
circumscripţiile electorale se stabilesc prin lege. (Constituţia Republicii
Finlanda,disponibil codex.just.ro.). Constituţia Germaniei (art. 38) dispune că
detaliile privind alegerile sunt reglementate printr-o lege federală. (Legea
fundamentală a Republicii Federale Germania, disponibil codex.just.ro.) În
Constituţua Irlandei (art. 12) se menţionează că alegerile pentru funcţia de
Preşedinte sunt reglementate de asemenea în baza unei legi. (Constituţia
Irlandei, disponibil codex.just.ro.) În Lituania (articolul 55 din Consituţie),
procedura de alegere a membrilor Parlamentului este stabilită prin lege.
(Constituţia Republicii Lituania, disponibil codex.just.ro.). În Polonia
(articolul 100 din Constituţie), principiile şi procedura de nominalizare a
candidaţilor şi de organizare a alegerilor, precum şi condiţiile de validare a
alegerilor, se decid prin lege. (Constituţia Republicii Polone, disponibil
codex.just.ro.)Potrivit Constituţiei Slovaciei (art. 74), prevederi suplimentare
referitoare la alegerea membrilor Parlamentului sunt stabilite în virtutea legii.
(Constituţia Republicii Slovace,disponibil codex.just.ro.). În Ţările de Jos,
toate celelalte aspecte privind dreptul de vot şi alegerile care nu sunt
reglementate în Constituţie, sunt reglementate prin lege (articolul 59 din
Constituţie). (Constituţia Regatului Ţărilor de Jos, disponibil codex.just.ro.).
Dispoziţii referitoare la o lege electorală se conţin şi în Constituţia României
(art. 62).

La fel şi Constituţia Republicii Moldova dispune că modul de
organizare şi de desfăşurare a alegerilor în Parlament (art. 61), a consiliilor
locale şi a primarilor (art. 112) este stabilit prin lege. (Constituţia Republicii
Moldova,Monitorul Oficial Nr. 1,12.08.1994).

Exemplele relatate ne sugerează că şi reglementarea juridică a
agitaţiei electorale este consacrată în anumite legi speciale.De exemplu, în
România,Legea privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi
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pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (Capitolul
VII), (Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor,
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,
Monitorul Oficial nr. 553, 24 iulie 2015).Legea pentru alegerea Preşedintelui
României (Secţiunea a 6-a), (Legea Nr. 370 din 20 septembrie 2004 pentru
alegerea Preşedintelui României, Monitorul Oficial al României, nr. 650, 12
septembrie 2011).Legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale din România (Secţiunea a 7-a) conţin câte un compartiment special
dedicat campaniei electorale.(Lege Nr. 67 din 25 martie 2004 Republicată
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. În Legea privind
alegerea deputaţilor în Duma de stat a Federaţiei Ruse, Capitolul 8, este
consacrat totalmente raporturilor electorale ce ţin de informarea alegătorilor şi
agitaţia electorală. (Федеральный Закон О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
Собрание законодательства Российской Федерацииот 2014 г., № 8). Un
capitol similar (CapitolulVII) seconţine şi în Legea cu privire la alegerea
Preşedintelui Federaţiei Ruse. (Федеральный Закон О выборах Президента
Российской Федерации. Собрание законодательства Российской
Федерацииот 2003 г., № 2). În acest context și Codul electoral din Republica
Moldova include în conţinutul său un capitol (capitolul VII) destinat
reglementării campaniei electorale.(Codul electoral, Monitorul Oficial al
R.Moldova, 29.12.2017).

Constituţia Ungariei (art. IX) (Constituţia Ungariei, disponibil
codex.just.ro) și cea a Lituaniei (art. 83) operează cu noţiunea de ”campanie
electorală”. Legea cu privire la alegerea Preşedintelui Federaţiei Ruse utilizează
noţiunea de ”agitaţie preelectorală”, care semnificăactivitatea desfăşurată în
perioada campaniei pentru alegerea Preşedintelui Federaţiei Ruse şi care
urmăreşte scopul de a încuraja alegătorii să voteze pentru sau împotriva unui
candidat.Indiferent de noţiunea sub careeste utilizată,această etapă a procesului
electoral se caracterizează printr-o activitate desfăşurată de către partide şi
organizaţii social-politice, candidaţi şi simpatizanţii acestora şi constă în
popularizarea prin mitinguri, presă, radio, televiziune sau alte mijloace admise a
platformelor lor politice în scopul orientării opţiunii electoratului în sprijinul
lor.Cât privește Codul electoral din Republica Moldova, (art. 1) defineşte agitaţia
electorală drept ”acţiuni de pregătire şi difuzare a informaţiei, care au scopul de a-
i determina pe alegători să voteze pentru unii sau pentru alţi concurenţi electorali”.

Cu regret, uneori, această competiţie acerbă incită spiritele într-atât încât
este imposibil ca “actorii” campaniei electorale să fie ţinuţi în anumite limite ale
exerciţiului democratic admis de legislaţie. Faptul menționat generează
necesitatea unei reglementări scrupuloase a formelor de exprimare a opiniei în
procesul realizării agitaţiei electorale, inclusiv a formelor de reacţionare promptă
şi adecvată la încălcările legislaţiei de domeniu şi de responsabilitate personală a
subiecţilor de drept care le-au săvârşit.
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După cum este firesc, reglementarea normativă a regulilor de desfăşurare
a agitaţiei electorale se efectuează prin stabilirea: termenului de realizare a
agitaţiei electorale; condiţiilor de participare a cetăţenilor şi a altor subiecţi de
drept electoral la agitaţia electorală; interdicţiilor şi restricţiilor în procesul
agitaţiei electorale; răspunderii pentru încălcarea procedurii stabilite de realizare a
agitaţiei electorale.

Codul electoral din Republica Moldova (art. 52) dispune că cetăţenii
Republicii Moldova, partidele şi alte organizaţii social-politice, blocurile
electorale, candidaţii şi persoanele de încredere ale candidaţilor au dreptul de a
supune discuţiilor libere şi sub toate aspectele programele electorale ale
concurenţilor electorali, calităţile politice, profesionale şi personale ale
candidaţilor, precum şi de a face agitaţie electorală în cadrul adunărilor,
mitingurilor, întâlnirilor cu alegătorii, prin intermediul mijloacelor de informare în
masă, prin expunerea de afişe electorale sau prin intermediul altor forme de
comunicare. De asemenea Codul precizează că agitaţia electorală se admite numai
după înregistrarea concurentului electoral de către organul electoral.Privitor la
termenul de încetare a agitaţiei electorale, Codul (art. 52) stipulează că în ziua
alegerilor nu se admite niciun fel de agitaţie electorală în incinta secţiei de votare
sau la intrarea în localul secţiei de votare.

Experienţa electorală însă denotă că în ultimul timp este foarte răspândită
aşa-numita “agitaţie electorală de rezervă” când, cu mult timp până la fixarea datei
alegerilor, persoanele interesate îşi permit unele acţiuni care au drept scop
popularizarea unor potenţiali candidaţi, folosind pentru aceasta mijloacele de
informare în masă sau alte posibilităţi.

Codul electoral stabileşte o serie de condiţiiîn care poate fi realizată
libertatea de exprimare de către cetăţeni, în calitatea acestora de subiecţi de drept
electoral,în procesul de realizare a agitaţiei electorale. Astfel, concurenţilor
electorali li se acordă dreptul de a avea persoane de încredere în fiecare
circumscripţie electorală, care susțin concurenţii electorali la desfăşurarea
campaniilor electorale ale acestora, fac agitaţie electorală în favoarea lor. Cetăţenii
Republicii Moldova, în mod individual sau prin intermediul partidelor şi altor
organizaţii social-politice, blocurilor electorale, candidaţii şi persoanele de
încredere ale acestora beneficiază de dreptul de a supune discuţiilor libere şi sub
toate aspectele programele electorale ale concurenţilor electorali, calităţile politice,
profesionale şi personale ale candidaţilor, precum şi de a face agitaţie electorală în
cadrul adunărilor, mitingurilor, întâlnirilor cu alegătorii, prin intermediul
mijloacelor de informare în masă, prin expunerea de afişe electorale sau prin
intermediul altor forme de comunicare (art. 52).

Codul electoral (art. 51) consacră egalitatea concurenţilor electorali în
procesul campaniei electorale. Astfel, aceştea beneficiază de drepturi egale la
utilizarea mijloacelor de informare în masă, inclusiv a radioului şi televiziunii,
finanţate de la buget. La fel, tuturor concurenţilor electorali li se pun la dispoziție
posibilităţi egale în asigurarea tehnică, materială şi financiară a campaniei
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electorale.Codul electoral (art. 70)oferă mai multe detalii privitor la condiţiile de
realizare a agitaţiei electorale în mijloacele de informare în masă. În conformitate
cu prevederile Codului, în campania electorală radiodifuzorii naţionali sunt
obligaţi, iar cei locali sunt în drept să organizeze dezbateri electorale. La fel, în
campania electorală pentru alegeri parlamentare în circumscripţii uninominale şi
alegeri locale generale, radiodifuzorii locali sunt obligaţi, iar cei naţionali sunt în
drept să organizeze dezbateri electorale.

Concurenţii electorali se bucură de libertatea de exprimare în cadrul
întâlnirilor cu alegătorii, care sunt prevăzute de Codul electoral (art. 52).
Garanţie a acestui drept serveşte obligaţia autorităţilor administraţiei publice
locale de a asigura posibilitatea desfăşurării unor astfel de întâlniri în termene
şi în condiţii egale pentrtu toţi concurenţii electorali, inclusiv prin stabilirea
unui minim de localuri pentru desfăşurarea întâlnirilor cu alegătorii.

Libertatea de exprimare a concurenţilor electorali poate fi realizată şi prin
publicitatea electorală pe panouri publicitare, inclusiv pe cele aflate în proprietate
privată, cu excepţia imaginilor ce reprezintă instituţii de stat sau autorităţi publice,
atât din ţară cât şi de peste hotare, ori organizaţii internaţionale, utilizarea culorilor
şi/sau sunetelor care invocă simboluri naţionale ale Republicii Moldova ori ale
altui stat, utilizarea materialelor în care apar personalităţi istorice ale Republicii
Moldova sau de peste hotare, simbolistica unor state străine sau organizaţii
internaţionale sau imaginea unor persoane oficiale străine. În perspectiva realizării
acestui drept, autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate ca, în termen
de trei zile de la data începerii perioadei electorale, să stabilească şi să garanteze
un minim de locuri speciale de afişaj electoral.

În scopul asigurării unui caracter civilizat şi legal al competiţiei
electorale şi excluderea, sau cel puţin, diminuarea cazurilor de încălcare a
normelor legislaţiei, sunt prevăzute unele interdicţii şi restricţii, precum:
- privitor la cadrul subiecţilor electorali care au dreptul să facă agitaţie

electorală. În conformitate cu Codul electoral(art. 19), membrii Comisiei
Electorale Centrale, membrii consiliilor şi birourilor electorale nu pot face
agitaţie în favoarea sau în defavoarea concurenţilor electorali (art. 35);

- concurenţilor electorali li se interzice să implice sub orice formă
persoanele care nu sunt cetăţeni ai Republicii Moldova în acţiunile de
agitaţie electoral (art. 52);

- candidaţii nu pot folosi mijloacele şi bunurile publice (resursele
administrative) în campaniile electorale;

- este interzisă difuzarea rezultatelor chestionării alegătorilor privind opţiunile
electorale de către mijloacele de informare în masă în ziua alegerilor, până la
închiderea secţiilor de votare (art. 70);

- în perioada electorală, sondajele de opinie privind preferinţele politice ale
alegătorilor pot fi efectuate numai cu condiţia înştiinţării prealabile a
Comisiei Electorale Centrale. Rezultatele acestor sondaje vor putea fi date
publicităţii cel târziu cu cinci zile înainte de ziua alegerilor (art. 70);
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- în ziua alegerilor, până la închiderea secţiilor de votare, se interzice a da
publicităţii în mijloacele de informare în masă materiale, inclusiv
interviuri cu alegătorii, despre numărul de voturi întrunite de concurenţii
electorali pe parcursul zilei şi despre şansele acestora, inclusiv rezultatele
exit-poll-urilor (art. 70);

- legislaţia electorală interzice mijloacelor de informare în masă să adopte
tratamente privilegiate faţă de concurenţii electorali în virtutea statutului
social şi/sau a funcţiilor pe care le deţin candidaţii acestora (art. 69).

O altă problemă care necesită a fi abordată din perspectivele realizării
libertăţii de exprimare în perioada campaniei electorale este însăşi natura
discursului. De obicei, libertatea de exprimare se realizează de persoane
diferite, în circumstanţe variate, de aicişi diversitatea formelor de disucrsuri
ţinute de beneficiarii acestei libertăţi. Discursul public, de regulă, este distins
de cel privat. La rândul său, discursul public se manifestă în formă de discurs
politic, comercial şi civil. Convenţia Europeană a drepturilor omului (art. 10)
acordă oricărei persoane dreptul la libertatea de exprimare, care include în sine:
libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a comunica informaţii ori
idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere.
(Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale,
Tratate Internationale Nr. 1, 30.12.1998). Așadar, Convenţia nu face distincţie
între diferite forme de discurs. Cu toate acestea, Curtea Europeană a
Drepturilor Omului a stabilit în jurisprudenţa sa o ierarhie a formelor de
discurs. De exemplu, în cauza Lingens contra Austria, Curtea scoate în
evidenţă discursul politic, menţionând că ”libertatea dezbaterii politice este
esenţa conceptului de societate democratică, concept care domină Convenţia în
întregul său”. Din această perspectivă este recunoscută poziţia avantajată a
discursului politic în cadrul drepturilor și libertăţilor garantate de stat. De o
protecţie sporită se bucură discursul politic în perioada electorală, când acest
discurs se poate manifesta mai ”agresiv” decât în alte circumstanţe.Reafirmând
că libertatea de exprimareconstituie unul din fundamentele esenţiale ale unei
societăţi democratice şi una din cerinţele prioritare ale progresului societăţii şi
împlinirilor personale, Curtea a constatat că această libertate “acoperă nu
numai „informaţiile” şi „ideile” primite favorabil sau cu indiferenţă ori
considerate inofensive, dar şi pe acelea care ofensează, şochează sau
deranjează”. În opinia Curţii, acestea sunt cerinţele pluralismului, toleranţei şi
spiritului deschis, fără de care nu există „societate democratică”. (Lingens
versus Austria, Polirom, 2000, vol.I, p.155).

Așadar, pentru a rezuma, mentionăm unele aspecte reflectând
problemele teoretice și practice ale procesului de realizare a libertăţii de
exprimare, inclusiv în perioada campaniilor electorale, conturând următoarele:

- Normele juridice care se conţin în izvoarele intrenaţionale definesc
doar particularitățile generale ale reglementării juridice naţionale privind
procedurile electorale, lăsând legiuitorului naţional o libertate suficient de
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extinsă în ce priveşte reglementarea procesului de organizare şi desfăşurare a
alegerilor, precum şi în stabilirea garanțiilor pentru protecția drepturilor
electorale ale cetăţenilor.

- Republica Moldova nu respectă întotdeauna şi în deplină măsură
experienţa internaţională în materia procesului electoral. Dinamica proceselor
care au loc în comunitatea mondială, şi în special la nivelul asociaţiilor
regionale ale statelor, este o dovadă a intensificării rolului dreptului
internaţional în materie de democraţie şi alegeri. În acest sens, Parlamentul
Republicii Moldova, în perspectivele consolidării instituţiilor electorale,
trebuie să ia în considerare elementele novatorii ale dreptului internaţional şi
legislaţia ţărilor cu o democraţie autentică, referitoare la drepturile electorale
fundamentale ale cetăţenilor, şi la procesul electoral.

- Normele de dreptinternaţional care reglementează procedura de
organizare şi desfăşurare a alegerilorse află permanent în dinamică,
modificându-şi forma şi conţinutul odată cuschimbările apărute în viaţa
internaţională.În acest context, ar fi cazul ca şi statelemembre ale comunităţii
internaţionale să lanseze unele propuneri de modificare a conţinutului
izvoarelor internaţionale care reglementează procedurile electorale. Un
exemplu în acest sens ar fi ordonarea procesului de acordare a diferitor tipuri
de asistenţă tehnică statelor de către diferite organizaţii internaţionale, la
organizare şi desfăşurare a alegerilor, care va contribui la protecţia democraţiei
de orice ingerinţă arbitrară din partea altor state, organizaţii internaţionale, care
este în contradicţie cu voinţa deţinătorului suveranităţii naţionale.

- Experienţa altor state în reglementarea campaniilor electorale denotă
că la acest capitol, deocamdată, nu s-a ajuns la o abordare uniformă. Una din
problemele cele mai stringente este cea cu privire la desfăşurarea campaniei
electorale prin intermediul mass-mediei, deoarece, actualmente, anume acestea
reprezintă principalul instrument prin intermediul cărora se realizează
libertatea de exprimare, având impact asupra conştiinţei cetăţenilor.
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Summery
Legal interpretation is a matter of major importance for the legal field, both
theoretical and practical. Both the drafting authority and those implementing
the law must take into account the values guiding the society in which law-
making and enforcement processes take place. Democratic constitutional
regimes proclaim the principle of separation of powers, ie of the three powers:
legislative, executive and judicial. This principle in its contemporary version
means not the rigid separation, the isolation of each power, but also the
cooperation between powers, resulting in such a balance of power, that thanks
to the brakes and counterweights provided by the Constitution and laws each
of the three powers cannot slip into abuse, and in the presence of these
mechanisms the democratic regime of the state is strengthened. A truly
democratic regime does not mean parliamentary absolutism, it is not just the
ruling of the majority, especially since under the conditions of multiparty
elections and the parliamentary majority can represent less than half of the
electorate of a state.
Key-words: legal interpretation, democratic constitutional regimes, rule of
law, elections.

Statul de drept, idealul secolului XX și al XXI-lea, nu poate deveni
realitate fără libera dezvoltare a personalității umane, fără asigurarea
drepturilor și libertăților cetățenilor prin intermediul apelului la echitate și
umanism al dreptului, procese care într-o măsură substanțială depind de
interpretarea juridică. Interpretarea juridică relevă caracterul complex al
dreptului, dreptul, iar politica și morala sunt în raporturi necesare cu dreptul,
conținuturile lor interpenetrându-se, iar interpretarea înlesnește trecerile între
aceste domenii ale socialului și permite mutații axiologice între politică,
morală și drept [Mihai, p.43].

Interpretarea juridică este o temă de importanță majoră pentru
domeniul juridic, atât cel teoretic, cât și practic. Atât autoritatea ce elaborează,
cât și cele ce aplică legea, trebuie să țină cont de valorile ce ghidează
societatea în care au loc procesele de elaborare și aplicare a dreptului. În
regimurile constituționale democratice este proclamat principiul separării
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puterilor, adică a celor trei puteri: legislativă, executivă și judecătorească.
Acest principiu în versiunea sa contemporană înseamnă nu separarea rigidă,
izolarea fiecărei puteri, ci înglobează și colaborarea dintre puteri, în rezultatul
căreia se creează un astfel de echilibru de puteri, încât grație frânelor și
contragreutăților prevăzute de Constituție și legi fiecare din cele trei puteri să
nu poată aluneca spre abuz, și în prezența acestor mecanisme regimul
democratic al statului să fie consolidat. Un regim cu adevărat democratic nu
înseamnă absolutism parlamentar, nu este doar guvernarea majorității, cu atât
mai mult cu cât în condițiile alegerilor pluripartitiste și majoritatea
parlamentară poate reprezenta mai puțin de jumătate din electoratul unui stat.
Legătura indisolubilă între democrație și stat de drept este demonstrată prin
faptul că guvernarea majorității prin intermediul reprezentativității organelor
puterii trebuie să fie completată de respect față de demnitatea umană, de
drepturile și libertățile persoanei, altfel acea guvernare poate deveni tiranică.

Documentul Reuniunii de la Copenhaga a Conferinței pentru
dimensiunea umană a OSCE prevede în mod expres că statul de drept nu
înseamnă doar o legalitate formală, care asigură regularitatea și coerența în
instaurarea și punerea în aplicare a ordinii democratice, dar și o justiție bazată
pe recunoașterea și deplina acceptare a valorii supreme a persoanei umane și
garantată de instituțiile care oferă un cadru pentru exprimarea sa cea mai
completă [Drepturile.., p.234].

În asigurarea drepturilor omului și a triumfului democrației un rol
important aparține judecătorului, care nu ar trebui să fie subordonat nimănui,
nici parlamentului, nici partidului de guvernământ, nici liderilor politici, să nu
fie coruptibili, punând interesele lor patrimoniale mai presus de democrație și
demnitatea umană. Anume atașamentul judecătorilor față de valorile
fundamentale ale societății a generat în Anglia, SUA o încredere masivă față
de puterea judecătorească și a contribuit la menținerea democrației. În
paranteze fiind spus, este semnificativă îngrijorarea relativ recentă a unor
judecători din Anglia referitor la adresele lor de email ce conțineau „gov.uk”,
spunând că ei sunt independenți și nu o parte a guvernului. Detașarea aceasta
de puterea politică și preocuparea pentru problemele individului și societății au
făcut din judecătorii respectivi instrumentele democrației.

Încă în 1921 E. Lambert scria: „Puterea de interpretare poate deveni
un adevărat substitut al controlului de constituționalitate” [Lambert, p.130].
Puterea de a interpreta are o amplitudă elastică, asupra ei influențează cultura
juridică, dar și cultura generală, formația judecătorilor, ținuta morală a
judecătorului, contextul politic, atenția justițiabililor. În adoptarea deciziei
judecătorii trebuie să fie independenți și să nu primească nici un fel de
instrucțiuni referitor la faptul cum trebuie să interpreteze dreptul. O justiție
independentă și puternică reprezintă o garanție contra abuzurilor puterii
legislative și executive, dar contra abuzurilor particularilor, indiferent de
statutul lor economic sau politic. Puterea judecătorească nu este o putere
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politică, funcția ei socială este de a asigura preeminența dreptului în interesul
societății în întregime și a fiecărui membru în particular. Dacă puterea
legislativă și executivă se schimbă periodic, alta este situația puterii
judecătorești căreia îi revine sarcina de a asigura continuitatea și coerența
indispensabile dreptului, supunând actele normativ-juridice adoptate în diferite
legislaturi și sub diferite guvernări unei interpretări care să le imprime
conformitatea cu valorile universale, de respectarea cărora depinde în mod
esențial conviețuirea pașnică.[Boar, p.24].

Fr. Geny în lucrarea sa clasică Methode d interpretation et sources en
droit prive positif, combătând exagerarea școlii tradiţionale a fetişismului legii
scrise relata că interpretul trebuie să urmeze bunul simț și să vadă în legea
scrisă nu altceva decât voința inteligentă a legiuitorului. „A première vue, et
quand on s’en tient aux données du pur bon sens, on n’apreçoit pas quelle base
rationnelle peut rester à un système d’interprétation de la loi, qui se sert du
texte légal, pour justifier tout autre chose que ce que son auteur a voulu établir.
Car, je veux, bien que la loi, une foi mise en vigueur, se séparée de la personne
du législateur. Mais encore, faut-il reconnaître que celui-ci 1-a laissée pleine
de sa pensée et de son vouloir, à moins de voir dans le texte légal une sorte
d’outre vide, que chacun remplirait à son gré. La loi ecrite n est pas autre chose,
en son essence meme que l expression d une volonte inteligente.[Geny, p.68].

În acest citat atragem atenția asupra a două exigențe relevante ale
interpretării: bunul simț al interpretului și voința inteligentă a legiuitorului.
Deci, interpretul trebuie să aibă bun simț și să prezume pe legiuitor ca
exprimând o voință inteligentă. Activitatea de interpretare a dreptului, realizată
de către judecător a fost calificată de autorul S. S. Alexeev ca fiind „punctul
culminant al activității juridice”, iar cel ce interpretează trebuie să întrunească
o cultură înaltă, măiestrie juridică, o vastă experiență, cunoștințe juridice
profunde [Alexeev, p.136]. Un element component important al justiției este
subiectul care realizează justiția, deci, magistratul. Încrederea în justiție
înseamnă mai întâi, încrederea în magistrat, în spiritul său de dreptate și în
personalitatea integră a magistratului.

Acum dacă comparăm aceste teze cu ceea ce reprezintă acțiunile unor
judecători care au invalidat alegerile locale din Chișinău din vara acestui an
(2018) vedem o discrepanță majoră. Independența justiției pe care noi,
cadre didactice din mediul academic juridic, am argumentat-o ca necesară
pentru întronarea dreptății, a fost prost înțeleasă de unii judecători, care au
interpretat-o ca un beneficiu al profesiei, ca o lipsă de răspundere în fața
poporului, ca un afront arogant adus alegătorilor, în cazul concret - alegătorilor
municipiului Chișinău. Aplicând legea, judecătorul o interpretează, făcând uz
de regulile de interpretare, în primul rând, de regulile lingvistice sau
gramaticale. Orice interpretare se face în scopul de a descoperi semnificația
celor reglementate de normă, pentru cazurile simple este suficientă regula
sensului obișnuit, el are prioritate, căci se presupune că legiuitorul vorbește pe
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înțelesul tuturor. În art.1 al Codului Electoral sensul termenilor este cel
obișnuit, căci “pregătirea și difuzarea informației”, „ concurenți electorali” „a
determina să voteze” nu se referă la termeni speciali juridici, ci sunt cei din
limbajul cotidian, ei arată sensul și semnificația realității la care se referă,
apelează la termeni comuni, în sensul obișnuit al acestora; pe care orice
destinatar al normei îl percepe fără dificultăți, iar pentru înțelegerea lui nu sunt
necesare cunoștințe speciale juridice. Instanțele însă au constatat că ambii
candidați au făcut agitație electorală, deși aceasta este o interpretare
defectuoasă a Codului Electoral, sensul art.1 este foarte clar, căci prevede că
agitația electorală înseamnă – „acțiuni de pregătire sau difuzare a informației,
care au scopul de a-i determina pe alegători să voteze pentru unii sau pentru
alţi concurenţi electorali”. Dar atât prima instanță, cât și Curtea de Apel
Chișinău, pronunțând decizia sa, au indicat că pe parcursul zilei de 3 iunie
2018 (ziua alegerilor) candidatul la funcția de primar al mun. Chișinău, prin
intermediul Live-Video, pe pagina sa de Facebook, a efectuat agitație
electorală. Instanța a considerat că, cu toate că în adresările sale către alegători,
concurentul electoral îi îndemna să se prezinte la vot, și să voteze pentru cine
consideră ei de cuviință, acțiunile lui reprezintă agitație electorală. Dacă
legiuitorul nu a stabilit că îndemnul la vot este agitație electorală, cine a
împuternicit justiția s-o facă? Este o regulă a interpretării, pe care o cunosc și
studenții din anul I la Drept: „Unde legiuitorul nu prevede, nici cel ce aplică
legea nu poate să o facă”, altfel adaugă la lege și organele judiciare nu au acest
drept. Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus (Unde legea nu
distinge, nici interpretul nu trebuie să distingă).

În plus, însăși textul normei prevede scopul agitației electorale ca
element esențial al componenței faptei ilicite a agitației electorale, anume că
acea informație să determine alegătorii să voteze pentru unii sau pentru alții
concurenți electorali, pe când în fapt, îndemnurile concurenților electorali îi
determinau pe alegători să iasă la vot. Astfel încât o normă simplă a Codului
electoral a fost interpretată cu încălcarea regulilor de interpretare și a celor de
bun simț. Întrebarea care se pune: cum au interpretat instanțele în cazul dat?
Cu o lipsă clară de profesionalism, incompetență ori lipsă de bun simț, sau
toate împreună.

Mai mult decât atât, această interpretare eronată și răuvoitoare a fost
pusă la baza constatării alegerilor invalide. De ce? Chiar dacă este încălcare
(contravenție), ea se sancționează conform Codului contravențional. Dar
alegerile s-au desfășurat, după informațiile autorităților abilitate cu organizarea
și supravegherea alegerilor, a observatorilor în conformitate cu standardele
legale. Care deci este legătura logică? Aici apelăm la regulile logicii și anume:

Un raționament este valid, dacă din propoziții adevărate ce au
calitatea de premise, se obține o concluzie adevărată, respectându-se legile
logice de derivare, ceea ce în mod clar nu a avut loc în cazul deciziilor
instanțelor. Deciziile instanțelor s-au fundamentat pe argumente contradictorii,
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care au avut calitatea de premise, iar din argumentele contradictorii (se
cunoaște încă de pe timpul lui Corax și Tisias) nu pot rezulta concluzii
adevărate (formal: pot rezulta orice concluzii; substanțial: nu rezultă nici una).

Argumentele contradictorii ale instanței care au calitatea de premise
sunt:
1. Alegătorii nu au putere de judecată, la un îndemn ei fac ceea ce li s-a spus
(au ieșit să voteze).
2. Alegătorii au putere de judecată, căci au ieșit si au votat ori cu un candidat,
ori cu altul, adică au avut putere de judecată.

Această interpretare defectuoasă a fost pusă la baza invalidării
alegerilor. Amintim că în hotărârea nr. 34 din 13 decembrie 2016 privind
confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatului de Preşedinte al
Republicii Moldova, Curtea Constituţională a stabilit la punctele 21 şi 22 că în
cursul unei companii electorale sunt posibile anumite neregularităţi, însă
valabilitatea alegerilor depinde de dimensiunile şi de amploarea acestora
constatate de autorităţile statului. În acelaşi context, instanţa constituţională a
reiterat că:

(1) anularea alegerilor poate să intervină numai în cazul în care
votarea şi stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă;

(2) nu orice fraudă din procesul electoral este echivalentă cu fraudarea
alegerilor, ci numai frauda care este de natură să influenţeze rezultatele
alegerilor;

(3) cererea de anulare a alegerilor trebuie să fie motivată şi însoţită de
dovezile pe care se întemeiază. Trebuie atras atenția asupra faptului că instanța
nu a fost sesizată cu o cerere de anulare a alegerilor, iar motivarea și dovezile
pe care s-a întemeiat decizia instanței nu numai că nu sunt suficient de
convingătoare, dar nu sunt nici pertinente, nici admisibile.
Instanțele implicate în luarea deciziei au dat trimitere la autoritatea lucrului
judecat și la securitatea raporturilor juridice. Nu trebuie suprasolicitată
autoritatea lucrului judecat, acest principiu nu are o valoare absolută, (în
paranteză fie spus: pentru a da trimitere la el este necesară autoritate, pe care
justiția noastră nu o are).

A fost menționată securitatea raporturilor juridice într-un context cu
totul distorsionat, dar ce reprezintă ea? Securitatea juridică presupune că atât
puterea legislativă, cât și organele de aplicare trebuie să edicteze norme și să le
aplice astfel încât persoanele în mod normal, fără eforturi majore, să determine
ce este permis și ce este interzis, ca normele să fie clare, previzibile și
aplicarea lor de asemenea, deci se impun exigentele calității legii si in special
cea a previzibilității aplicării sale. Legea este clară în cazul nostru, iar
aplicarea – imprevizibilă. Astfel prin deciziile de invalidare instanțele încalcă
această securitate prin faptul că anterior a fost o altă jurisprudență și instanțele
(inclusiv Curtea Constituțională în cazul alegerilor prezidențiale din 2016) au
validat alegerile. Deci existenta unei practici judiciare constante trebuie sa fie
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avută în vedere la aprecierea caracterului adecvat al motivării unei hotărâri
judecătorești, ceea ce nu a fost respectat în cazul invalidării alegerilor – decizii
din 12.06, 19.06 etc. Deci în acest caz a avut loc revirimentul jurisprudenței,
dar prin ce se explică necesitatea acestui reviriment? Cine îl face și din ce
motive?

În practica CtEDO s-a specificat în legătură cu subiectul vizat că
trebuie avut în vedere două probleme importante: ce organ poate face
revirimente de jurisprudență si care sunt motivele ce le pot justifica. Răspunsul
la prima întrebare - organul judiciar suprem poate face reviriment de
jurisprudență și nu o judecătorie sau curte de apel și motivele sunt:
soluționarea incertitudinii din jurisprudența sa (adoptarea unor criterii mai
clare si deci mai ușor aplicabile) [7. Peregrin c.France]. Un alt motiv pentru
care ar interveni un reviriment al jurisprudenței este creșterea numărului de
cereri la Curte pe anumite probleme [8. Kudla c Pologne].

Nici unul din motive ce ar justifica revirimentul jurisprudenței nu a
existat în cazul hotărârilor de invalidare a alegerilor. Deci, unde este
securitatea juridică? Dimpotrivă, instanțele au indus insecuritatea juridică.

Prin această decizie alegătorii au fost considerați lipsiți de
discernământ, care la îndemnul de a ieși la vot, se pornesc ca o turmă de oi și
votează. Mai mare jignire demnității umane nici că se poate imagina!
Respectul față de demnitatea umană impune judecătorilor un comportament ce
nu subestimează puterea de judecată a oamenilor! Trecând peste aceste insulte
aduse intelectului alegătorilor, revenim la afirmarea absurdă că acele
îndemnuri au alterat voința alegătorilor. Cum? Că doar și un concurent
electoral, și altul au îndemnat oamenii să iasă la vot, astfel încât au votat
pentru unul, sau pentru altul, în funcție de preferințe (asta în cazul în care
judecătorii recunosc capacitatea oamenilor de a avea preferințe și a discerne
între ele).

Instanța/ele cu de la sine putere aduc probe care încă trebuie validate
de experți, nu de judecător, căci de unde se poate cunoaște, cine au fost cei ce
au reacționat la îndemn? Puteau fi minori, ce nu au dreptul de vot, puteau fi din
alte orașe și sate ale Republicii ori chiar din afara ei. Deci, probe
neconcludente, pe care dacă le-ar aduce o parte în proces, nu ar trece pragul
admisibilității, dar instanțele au făcut-o. Curtea Constituțională într-o hotărâre
a indicat că admisibilitatea probelor trebuie examinată sub toate aspectele, în
mod obiectiv și călăuzindu-se de lege, cu o motivare corespunzătoare, astfel
încât să înlăture orice suspiciune de arbitrar. La admiterea ori la respingerea
unor probe organul de urmărire sau, după caz, instanța de judecată, sunt
obligate să indice cu suficientă claritate argumentele unei asemenea soluții.
Pentru aflarea adevărului este indispensabilă cunoașterea realități obiective a
împrejurărilor cauzei, iar această operațiune nu se poate realiza decât prin
administrarea probelor. Activitatea respectivă constă în deducerea în fața
organului de urmărire penală sau, după caz, a instanței de judecată a faptelor și
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împrejurărilor faptice care configurează orice probă în așa fel încât să se
rezulte o reprezentare exactă a celor petrecute. Pentru aceasta activitatea de
administrare a probelor trebuie să se desfășoare astfel încât să se evite orice
atingere care ar putea nesocoti demnitatea umană, dreptul la apărare, principiul
egalității armelor și, în consecință, prestigiul justiției (Decizie Nr. 120 din 15
decembrie 2017).

Tocmai aceste indicații nu au fost în vizorul instanțelor despre care
am scris mai sus, iar cele prezentate mai sus ne demonstrează încălcări grave,
ce denotă carențe ale justiției: fie incompetență juridică, fie subordonare
politică, inclusiv iresponsabilitate profesională ori elementar - lipsă de bun
simț, prezența doar a unuia dintre aceste neajunsuri, cu atât mai mult cumulate,
demonstrează clar că în domeniul aplicării și interpretării juridice instanțele
respective, care au comis greșeli grosolane în activitatea de interpretare și
aplicare a dreptului, au încă multe de recuperat, pentru ca neprofesionalismul
lor (și celelalte neajunsuri indicate mai sus) să nu fie proiectat asupra tuturor
judecătorilor, unii dintre care sunt profesioniști și de bună credință. Numai
încrederea ca justiția înseamnă dreptate în Republica Moldova și nu o iluzorie
garanție de respect a demnității umane, revenirea tuturor juriștilor la bunul
simț poate conduce la reabilitarea puterii judecătorești în ochii justițiabililor, la
sporirea încrederii generale în activitatea de justiție, la ameliorarea climatului
democratic în țară.
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Professional legal activism, characteristic to judges and prosecutors, appears
to be the phenomenon of particular importance in the process of manifestation
of a consolidated and independent Justice. Namely, the process of magistrates´
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capacity of the magistrates, able to lead a constructive public dialogue with
the representatives of the professional civil society will solve many problems
characteristic of the national justice system.
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Societatea contemporană, perfecţionată atât în aspect practic, cât şi în
aspect teoretic de activitatea evolutivă a civilizaţiei, este determinată prin
prezenţa unei forme specifice de organizare. Această formă posedă un caracter
static prin forma sa şi concomitent dinamic prin conţinutul său, astfel
manifestându-se acele aspecte de influenţă reciprocă caracteristice dualismului
în cauză. Forma de organizare, manifestând un caracter static, este
caracterizată de prezenţa statului de drept prin ansamblul de premise specifice
ce-i şi atestă prezenţa. Deşi identificarea statului de drept în calitate de
deziderat teoretic determină scopul organizării sociale respective, în prezent
aceasta este considerată drept un fenomen de importanţă praxiologică
deosebită. Anume prezenţa statului de drept prin manifestarea premiselor sale
şi stabileşte conţinutul acestei societăţi organizate – regimul politic democratic,
capabil la realizarea scopului statului contemporan – proclamarea, promovarea,
protejarea şi restaurarea drepturilor şi libertăţilor oamenilor. Această
perspectivă de realizare nu poate fi materializată decât doar în condiţiile unui
regim politic democratic. Fiind caracterizat în doctrină drept un ansamblu de
metode prin intermediul cărora se realizează puterea în stat [6, p.70], acest
mediu al statului de drept stabileşte anumite semne cardinale de manifestare.
Evident că unul din aceste semne cardinale, ce au destinaţia de a caracteriza
regumul politic în aspect calitativ, este cultura societăţii, fenomen determinat
de conştiinţa socială respectivă, care la fel poate fi considerată punct de reper
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al regimului democratic contemporan. Importanţa delimitării acestor două
fenomene rezultă din natura lor şi din interacţiunea cu alte fenomene de ordin
social, politic, economic şi juridic. Dacă cultura socială este, într-o anumită
măsură, determinată de gradul de dezvoltare economică a societăţii [2, p. 472],
chiar în cadrul unei şi aceleiaşi formaţiuni social-economice, atunci conştiinţa
socială[8, p. 577] este acel fenomen determinatoriu ce caracterizează regimul
politic democratic indiferent de tipizarea dreptului şi statului. Conştiinţa
socială, îndeosebi prin forma sa juridică, reflectă atitudinea societăţii faţă de
formele de organizare a societăţii respective, în concretizare, reflectă atitudinea
societăţii faţă de stat, care şi este rezultatul manifestării regimului politic prin
ansamblul său de metode de realizare a puterii. Atât conştiinţa socială în
general, cât şi conştiinţa juridică în special sunt direct orientate spre
determinarea unui al treilea punct de reper, determinatoriu pentru regimul
politic – prezenţa şi calitatea justiţiei[5, p.166]. Anume natura, calitatea şi
orientarea conştiinţei sociale şi a conştiinţei juridice determină rolul şi vectorul
de dezvoltare a justiţiei în societatea respectivă. Regimul politic democratic,
manifestat în calitate de conţinut al statului de drept contemporan, este
determinat de o cultură socială, conştiinţă socială şi o justiţie de o anumită
calitate.

Cu referinţă la calitatea justiţiei, este necesar de menţionat că trebuie
privită drept categorie mai complexă în coraport cu calitatea actului de justiţie.
Calitatea justiţiei este apreciată prin termenul de justiţie consolidată, privită
într-un proces dinamic perpetuu, care într-o societate democratică se află într-
un coraport dinamic de dezvoltare proporţional. Altfel spus, procesul de
consolidare a justiţiei este un proces dinamic ce reflectă realitatea obiectivă a
coraportului dintre forma de organizare a societăţii contemporane – statul de
drept şi conţinutul de manifestare – regimul politic democratic[5, p. 197] ,
identificat prin ansamblul de metode de realizare a puterii şi justiţiei,
caracterizată printr-o capacitate exlusivă de interpretare cazuală superioară şi
emitere a actelor de aplicare a dreptului, care, odată intrate în vigoare,
identifică o autoritate de lucru judecat, autoritate care conform prevederilor
doctrinei juridice nu poate fi contestată de nimeni. Din considerentele de
valoare majoră pentru societatea democratică, în procesul de democratizare a
acesteia, justiţia, în scopul dezvoltării şi corespunderii cerinţelor contemporane,
necesită realizarea acestui proces de consolidare a sa ca fenomen sociojuridic
adecvat realităţilor corespunzătoare menţionate. Cercetări profunde în
domeniul activismului juridic al subiecţilor într-un regim contemporan
democratic [1] determină o claritate în procesul de antrenare a magistraţilor în
procesul de consolidare a justiţiei.

Procesul de consolidare a justiţiei contemporane, pe lângă un şir de
factori ce-l determină, urmează a fi completat şi stabilit la nivel doctrinar,
argumentat prin realităţile practice manifestate în societate de un activism
social pronunţat, îndeosebi de un activism juridic manifestat atât din partea



50

membrilor ordinari ai societăţii, cât şi din partea magistraţilor-profesionişti,
care nemijlocit posedă funcţia de realizare a justiţiei în stat. Anume implicarea
magistraţilor, în scopul identificării unor procese reformatorii în domeniul
justiţiei şi are o relevanță primordială pentru determinarea calităţii şi eficienţei
justiţiei naţionale. Anume activismul juridic social, determinat de acea cultură
juridică şi mai ales de conştiinţă juridică generală a societăţii şi influenţează
într-o manifestare considerabilă procesul de consolidare a justiţiei
contemporane. Or, procesul de consolidare a justiției este o activitate
reglementată și orientată spre realizarea principiilor justiției contemporane.

Realitatea juridică naţională ne impune sarcini diverse, ce se referă atât
la procesul de creare şi perfecţionare a sistemului legislativ, cât şi la formarea
şi implementarera mecanismelor de realizare şi îndeosebi de aplicare a
normelor juridice. Procesul de reformă a justiţiei naţionale se caracterizează ca
una dintre multiplele sarcini orientate spre modernizarea şi democratizarea
perpetuă a regimului politic al statului şi promovarea valorilor statului de drept.
Contextul abordării se determină prin semnificaţia prioritară ce îl identifică
fenomenul justiţiei în procesul de consolidare a mecanismului statului de drept.
Procesul de reformă a justiției, materializat normativ printr-o strategie de
reformă în domeniu, poartă un caracter complex, ce atentează la o pluralitate
de fenomene de natură specială din cadrul justiţiei, evidenţiază multiple
perspective de reglementare normativ-juridică atât la nivel legislativ, cât şi la
nivel de reglementare specializată, ce reiese din competenţele organelor
abilitate în domeniu. Nu vom elogia sau diminua perspectivele de reformă în
domeniul justiţiei, urmărim scopul de menţiune a dinamizării acestui proces,
de natură complex, care, în opinia noastră, începe să manifeste semnalmente
de stagnare. Prezentându-se în calitate de semnalizator al calităţii activităţii
guvernării, procesul de reformă a justiţiei este perceput în mod diferit de
reprezentanţii societăţii civile, în dependenţă de cultura juridică şi conştiinţa
juridică manifestată. Finalitatea este clară și exprimată ori prin aprecierea ori
prin dezaprobarea politicii promovate de guvernare. Important este că atât
actuala guvernare, cât şi precedenta au sesizat importanţa necesităţii stabilirii
unei justiţii naţionale independente şi consolidate, capabile să asigure o
stabilitate a relaţiilor juridice. Justiţia se impune, prin calitatea şi eficienţa sa,
în ipostaza unui indiciu determinatoriu al independenţei şi suveranităţii statului
nostru.

Importanţa şi complexitatea procesului de reformă în justiţie ne
îndeamnă să depistăm unele soluţii, raţionalizări suplimentare, orientate spre o
eficientizare a procesului în cauză. Apare oportunitatea evaluării rolului
societăţii civile – acea parte activă a populaţiei care, prin natura ei definitorie,
solicită o implicare teoretico-praxiologică în aşa domenii de rezonanţă social-
politică cum este reforma justiţiei [5, p. 168].

Activismul juridic prezumă o activitate specifică, profesională într-
un anumit domeniu al vieții sociale de interes public sau privat, orientat spre
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protejarea, realizarea, restaurarea drepturilor omului și cetățeanului, fiind
exprimată prin implicarea în procesul de legiferare și realizare a normelor
juridice din domeniul vizat. Evident, activismul juridic caracterizează o
activitate conștientă care, la rândul ei przumă o conștiință juridică și o
cultură juridică avansată.

Orice proces de reformă, în orice domeniu al vieții sociale și politice,
dacă se intenționează a fi de o finalitate pozitivă prezumă prezența
activismului juridic. Asupra unui proces de reformă influențează pe diferite
direcții și metode activismul juridic social și activismul juridic profesional.
Și procesul de reformare a justiției, actual pentru realitatea noastră juridică
necesită o implicare atât din partea activismului juridic social, cât și din
partea activismului juridic profesional – al judecătorilor, procurorilor,
avocaților etc. Este de o complexitate deosebită și prezumă eforturi
intelectuale și materiale deosebite, competențe profesionale avansate,
implicări sistemice și sistematice din partea unei entități complexe de
profesioniști.

Valoarea activismului juridic social și al celui profesional se
manifestă îndeosebi la finalitatea procesului de reformă și se exprimă prin
acele atitudini și aptitudini profesionale, orientate spre menținerea
realizărilor reformelor, ce au fost obținute prin voință politică. Însă politicul
nu poate, și nici nu este necesar, de a se implica permanent în reforma
justiției. Declanșarea reformei justiției, realizarea principalelor etape,
adoptarea actelor normative în domeniu, sunt activități de competența
politicului. Continuarea reformei justiției, perfecționarea ei, valorificarea
rezultatelor acestei reforme este posibilă numai printr-o activitate
profesionistă a interesaților în procesul de realizare a justiției. Consolidarea
justiției, fiind o stare de finalitate a unui proces de reformă în domeniu,
presupune prezența unui activism juridic profesional, care se prezintă drept o
activitate conștientă, legală, profesionistă a tuturor reprezentanților
profesiilor juridice, evident, în forme și intensități diferite, dar permanente,
acestea fiind o parte a activității profesionale juridice. Or, activismul juridic
impune păstrarea și dezvoltarea acelor valori organizaționale și funcționale
obținute prin reformarea justiției.

Un rol de o deosebită importanţă urmează a se acorda Consiliului
Superior al Magistraturii, care prin natura sa organizaţională şi funcţională
este determinat de a se implica în acest proces, deoarece, după cum am
menţionat, reforma justiţiei nu se reduce numai la o simplă elaborare de
reglementări noi juridico-normative în domeniu, ea fiind caracterizată printr-
o complexitate de proporţii. Anume capacitatea de reglementare normativ-
juridică, ce caracterizează statutul Consiliului Superior al Magistraturii în
domeniul elaborării unui sistem de regulamente orientate spre promovarea
principiilor transparenţei, egalităţii în drepturi şi în profesie, a
democratismului, spre criteriile experienţei şi calităţii activităţii profesionale,
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poate fi realizată şi poate contribui substanţial la reformele în justiţie pe
calea elaborării unei entităţi sistemice de regulamente cu referinţă la
organizarea şi funcţionarea justiţiei în ansamblu. Numai reglementările
exacte, în concordanţă cu valorile menţionate şi materializate în forma
principiilor sau criteriilor evidenţiate şi va determina excluderea erorilor în
activitatea instituţiei în cauză. Ponderea activităţii acestui organ, înzestrat cu
competenţă de autoadministrare a autorităţii judecătoreşti, în procesul de
reformă a justiţiei urmează a fi considerabil sporită.

Activitatea justiţiei, precum şi reforma acesteia, datorită importanţei
sociale şi statale a manifestărilor de discuţie, sunt într-o interferenţă cu
manifestările de activitate în domeniu a societăţii civile. Instituţia asesorilor
populari, curţile cu juraţi sunt numai nişte exemple evidente de manifestare şi
interacţiune a societăţii civile cu justiţia. Realitatea juridică a Republicii
Moldova identifică o implicare în domeniu, stabilită prin legislaţie, şi anume
prin Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii[4]. Membrii-
profesori ai CSM, în număr de trei, conform actualelor reglementări juridice, şi
se manifestă în calitate de reprezentanţi ai societăţii civile.

Oportunitatea reglementărilor menţionate se exemplifică şi se
argumentează prin specificul naturii şi activităţii profesionale a magistraţilor, a
normelor de natură deontologică, a rolului acestora în societate, ce identifică
condiţii de natură obiectivă de formare a unei entităţi profesionale închise,
apolitice, separate de celelalte entităţi profesionale de natură juridică. La fel,
aprecierea specificului profesional este determinat şi de durata mandatului, ce
este, de regulă, stabilit pentru toată perioada productivă de manifestare
profesională a magistraţilor. Deci, este obligatorie prezenţa în cadrul
componenţei organului superior de administrare şi a unor reprezentanţi din
afara entităţii profesionale menţionate, capabili obiectiv de a da aprecieri de
natură teoretică şi practică anumitor situaţii de manifestare a justiţiei în
aspectul lor de calitate şi eficienţă. Astfel, argumentăm prezenţa în
componenţa CSM anume a profesorilor de drept în calitate de reprezentanţi
ai societăţii civile, limitarea profesională fiind stabilită prin normă
constituțională, al (1), art.122 [4]. Anticipând eventuale reproşuri de interese
profesionale comune ale profesorilor din domeniul juridic şi al magistraţilor,
reliefăm oportunitatea şi importanţa existenţei acestor interese, ce urmează,
prin calitatea lor, să promoveze statutul de consolidare a justiţiei în calitate de
valoare socială determinatorie într-un stat de drept, orientarea şi calitatea
acestor interese urmând să depindă de nivelul şi calitatea conştiinţei juridice şi
a culturii juridice a membrilor CSM în ansamblu.

Importanţa includerii în calitate de membri a profesorilor – personalităţi
notorii în domeniul juridic, de o calificare înaltă şi o manifestare profesională
apolitică chiar şi în activitatea profesională iniţială, este argumentată prin
valoarea ce o manifestă şi o atribuie personalităţile în cauză întregului Consiliu
Superior al Magistraturii, atribuindu-i o autoritate calitativă sporită în activitatea
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instituţiei [3, p. 129]. Manifestarea profesională iniţială de natură educativ-
pedagogică, în procesul de instruire a viitorilor magistraţi, acordă profesorilor o
autoritate teoretică incontestabilă, ce îşi găseşte locul şi realizarea în activitatea
instituţiei de autoadministrare a autorităţii judecătoreşti. Importanţa
reprezentării profesorilor de drept în componenţa CSM se exemplifică şi prin
argumentul legăturii teoriei cu practica în manifestarea funcţională de
autoadministrare a justiţiei.

Utilitatea membrilor-profesori în componenţa CSM se regăseşte în
aceeaşi manifestare de apropiere a teoriei cu practica, exemplificată prin
funcţionalitatea cotidiană a instituţiei, orientată spre soluţionarea anumitor
sarcini de realizare calitativă şi eficientă a justiţiei, cât şi prin organizarea
anumitor reforme fundamentale în domeniul nominalizat. Reiterarea
praxiologică, determinată de activitatea profesională a magistraţilor, în
anumite aspecte şi situaţii de manifestare, inhibă imaginea profesională, fapt ce
poate împiedica atât eficienţa şi calitatea reglementărilor din domeniu, cât şi
flexibilitatea şi corectitudinea decizională în situaţiile de acceptare sau
promovare în carieră, sau a stabilirii răspunderii magistraţilor pentru o
eventuală faptă comisă. Pregătirea teoretică avansată şi reînnoită în
permanenţă, caracteristică mai pronunțată pentru membrii-profesori, acordă
posibilitatea abordării mai complexe a anumitor manifestări de natură
organizaţională şi funcţională şi identificării locului acestora în cadrul
fenomenelor caracterizate printr-un grad de generalitate mai avansat. Anume
abilităţile în cauză pot fi utilizate printr-o maximă eficienţă în procesul de
reformă a justiţiei prin identificarea unui activism juridic profesional avansat.

O accentuare a importanţei prezenţei membrilor-profesori în
componenţa CSM în calitate de reprezentanţi ai societăţii civile ar fi posibil de
manifestat printr-o reglementare normativ-juridică în Legea cu privire la
Consiliul Superior al Magistraturii, ce ar obliga prezentarea unui raport de
activitate a instituţiei nominalizate, de rând cu Preşedintele CSM, din partea
reprezentanţilor societăţii civile. Mai mult ca atât, nu este oportună prezentarea
acestor rapoarte în luna aprilie, după cum stabileşte reglementarea normativ-
juridică actuală cu referinţă la raportul Preşedintelui CSM, dar în lunile
octombrie-noiembrie, în perioada elaborării şi adoptării Legii bugetului, fapt
ce ar eficientiza propunerile de organizare şi funcţionare a autorităţii
judecătoreşti.

Un alt aspect de manifestare a implicării societăţii civile în procesul
de reformă a justiţiei este activitatea asociaţiilor profesionale ale
magistraţilor, în situaţia realităţii juridice naţionale ne referim la Asociaţia
judecătorilor – asociaţie obştească, formată pe baza principiului apartenenţei
profesionale, dar care determină şi interese fireşti, orientate spre eficientizarea
procesului de reformă a justiţiei. Antrenarea entităţii menţionate de magistraţi
în elaborarea unor reglementări juridice orientate spre optimizarea calităţii şi
eficienţei justiţiei identifică un efect multiplu [5, p. 171). În primul rând, poate
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fi utilizată o totalitate de opinii şi propuneri caracterizate printr-un înalt
profesionalism şi o cunoaştere în detalii a problemelor cu care se confruntă
justiţia naţională. În acest context, Asociaţia profesională a Judecătorilor poate
elabora şi oferi pentru discuţii propuneri legislative ce vizează întregul spectru
de activitate a justiţiei, îndeosebi în domeniile de reglementare juridică a
organizării şi funcţionării Consiliului Superior al Magistraturii, a coraportului
şi echilibrului dintre sistemul trihotomic al puterii de stat, a condiţiilor de
integrare, promovare în carieră, de evaluare a calităţii activităţii profesionale şi
a condiţiilor de atragere la răspundere disciplinară. La fel, propuneri utile şi
eficiente de reglementare juridică procesuală şi materială pot surveni din
partea magistraţilor în domenii variate de importanţă vitală pentru stat şi
societate. În al doilea rând, antrenarea Asociaţiei Judecătorilor în procesul de
reformă a justiţiei va genera o obligaţiune socială din partea magistraţilor în
perspectiva realizării reglementărilor juridice la elaborarea cărora vor participa.
În al treilea rând, implicarea în procesul de reformă a justiţiei a magistraţilor
va restabili încrederea socială faţă de corpul judecătoresc, considerabil afectată
în trecutul apropiat de anumite evenimente şi de declaraţiile anumitor actori
politici. În al patrulea rând, implicarea în procesul de reformă a justiţiei a
Asociaţiei Judecătorilor va demara un proces paralel de optimizare a
conştiinţei juridice a judecătorilor şi chiar se va identifica în baza acestui
dialog inevitabil al entităţilor profesionale din rândurile magistraţilor, care cu
adevărat se află într-o opoziţie a reformelor şi se simt confortabil în starea
actuală de lucruri. În al cincilea rând, autoritatea Asociaţiei Judecătorilor este
capabilă, în calitate de entitate profesională, într-o eventuală perspectivă de
diminuare a valorii şi impactului reformei justiţiei de a ocupa o atitudine
constructivă orientată spre o promovare şi restaurare a imaginii autorităţii
justiţiei naţionale. Anume Asociația judecătorilor și poate fi acel subect
determinatoriu, capabil de a modela și dinamiza conștiința juridică
profesională a judecătorilor și a altor subiecți implicați în activitatea de
realizare a justiției.

Un eventual reproş, ce ar invoca că judecătorii nu sunt partea cea
mai activă a societăţii civile şi nici cea mai conştientă, anticipăm cu o
afirmaţie categorică – corpul judecătoresc niciodată nu a fost privit în
calitate de entitate activă a societăţii civile, capabilă de a contribui
substanţial la procesul de reformă a justiţiei. Toate insuccesele de natură
juridică, istoriceşte, au fost plasate pe adresa justiţiei, urmărindu-se o
eschivare de răspundere politică, de instaurare a unui control asupra
justiţiei şi formarea unui eventual capital politic. La fel, este importantă
caracteristica deosebirii dintre judecători, a fenomenelor negative ce
caracterizează justiţia contemporană în prezent, constatând interferenţe
latente nebănuite în corpul judecătoresc. Anume judecătorii, prin
manifestările lor de activism social, vor fi capabili în aspect psihologic şi
profesional să contribuie la înlăturarea definitivă a manifestărilor
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menţionate. Perfecţionarea şi selectarea calitativă a judecătorilor, în scopul
optimizării calităţii şi eficienţei justiţiei, caracteristice unui regim politic
democratic, nu trebuie efectuate în condiţii latente, astfel rolul Asociaţiei
Judecătorilor se manifestă într-o ipostază net superioară în condiţiile
realităţii contemporane.

Un al treilea actor, cu originea în societatea civilă, sunt mijloacele de
comunicare socială, orientate spre o promovare a valorii justiţiei în calitate
de valoare integrantă a statului de drept şi spre o formare a conştiinţei
juridice sociale în domeniul de reformă a justiţiei. Multiplele comentarii cu
referinţă la fenomenul caracterizat în mijloacele de comunicare socială ne
determină de a afirma necesitatea pregătirii elementare şi cunoaşterea unor
noţiuni juridice de către moderatori. Sunt foarte puţine exemplele când
pregătirea profesională cu specificare juridică generează admiraţie. O mai
puţină admiraţie provoacă anumiţi ”experţi” în domeniul reformelor justiţiei,
care, constatăm cu stupoare, nu sunt versaţi în subiectele supuse discuţiilor
publice sau manifestă cunoştinţe destul de vagi în domeniu, promovând, drept
rezultat, anumite idei populiste, ce dăunează procesului de reformă a justiţiei,
ca şi opozanţii care deschis îşi manifestă dezacordul cu eventualele
transformări din cadrul autorităţii judecătoreşti. A fi reprezentantul unei
organizaţii nonguvernamentale sau a avea studii juridice şi o carieră de răsunet
în unul dintre multiplele domenii de activitate profesional-juridică nu prezumă
logic cunoştinţe versate în domeniul de reformă a justiţiei. Cu toate acestea,
este incontestabilă valoarea pozitivă a procesului de promovare publică a ideii
de datorie stringentă a organizării şi funcţionării eficiente şi calitative a unei
justiţii consolidate ca o condiţie inalienabilă de manifestare a unui stat de drept.
Imperfecţiunile invocate nu diminuează prin nimic eforturile depuse în
domeniu şi obiecţiile prezente au destinaţia spre o eficientizare a activităţii
actorilor menţionaţi. Este necesar să recunoaştem că pregătirea juridică a
reprezentanţilor mass-mediei în condiţiile realităţii juridice naţionale se află
într-un proces dinamic de dezvoltare şi influenţa acestora în calitate de
reprezentanţi activi ai societăţii civile asupra proceselor de reforme juridice de
importanţă socială va fi într-o continuă creştere.

Următorul component al societăţii civile, capabil într-o manifestare
considerabilă de a determina profunzimea şi dinamica reformelor justiţiei
naţionale, sunt entităţile profesionale de exprimare praxiologică şi teoretică.
Ne referim la entităţile profesionale ale avocaţilor, notarilor, executorilor,
funcţionarilor publici din diferite domenii ale activităţii de administrare
juridică, cât şi la profesorii şi cercetătorii fenomenului juridic. Cunoaşterea
obiectivă a stării de lucruri din domeniul justiţiei naţionale atât în aspect
praxiologic, cât şi în aspect teoretic permite, probabil, elaborarea de propuneri
concrete, de utilitate practică şi teoretică considerabilă. Este conştientizată
ideea realizării competenţei profesionale în cadrul legal de către subiecţii
nominalizaţi numai în condiţiile realizării unei reforme a justiţiei, ce ar
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identifica calitatea şi eficienţa acesteia. Exprimarea protestului public este o
soluție orientată spre eficientizarea normelor juridice penale, a excluderii
normelor juridice alogice din sistemul juridic național, ce numai nu contribuie
la protejarea drepturilor și libertăților omului și cetățeanului însă nu este
soluția cea mai eficientă. Se necesită propuneri de lege ferendă, orientate la
liberalizarea legislației materiale și procedurale, se necesită investigații
doctrinare, discuții cu adevarat publice și mediatice, realizate la un nivel
doctrinar calitativ. Astfel apar posibilități de soluționare a divergențelor dintre
ministerele de resort, cu adevărat echilibratedupă calitate și perspectivă în
manifestarea lor. Se necesită o colaborare între asociațiile profesionale a
diferitor profesii juridice și antrenarea mediului academic. Astfel poate fi
explicat interesul social şi profesional în domeniul vizat, determinat de
promovarea unei justiţii independente. Numai o abordare sistemică,
multiaspectuală și de către un cerc larg de profesioniști teoreticieni și
practicieni a problemelor de natură teoretico-practică din domeniul dreptului și
a justiției, finalizată cu rezoluții clare și publice, de valoare doctrinar-
praxiologică, poate soluționa acele divergențe întâlnite în aplicarea normei
legale în justiția națională.

Un ultim component al societăţii civile, ce-şi poate manifesta
influenţa asupra procesului de reformă a justiţiei naţionale, o prezintă
entitatea social-culturală activă, interesată într-o formă sau alta de
perspectivele de dezvoltare calitativă a societăţii noastre în general şi de
perspectivele de dezvoltare a justiţiei în special. Valoros este interesul faţă de
evenimentele juridice din sfera justiţiei naţionale şi formarea unui sistem de
atitudini şi aprecieri ce se înglobează în conştiinţa juridică generală şi, într-o
finalitate, inevitabil urmează a fi materializată printr-o atitudine şi apreciere
politică concretă. Importanţa practică a componentului menţionat se
exemplifică prin formarea unui mediu social intolerant faţă de imperfecţiunile
şi abuzurile caracteristice justiţiei naţionale.

Estimarea şi caracteristica generală a entităţilor profesionale şi sociale,
care prin ansamblul lor formează societatea civilă, are drept scop promovarea
ideii de colaborare perpetuă în domeniul de reformă a justiţiei. Importanţa în
domeniul vizat a fiecăreia dintre entităţile sociale caracterizate ne întăreşte
fermitatea manifestării unei aprecieri valorice mult superioare a întregului
sistem de actori ai societăţii civile, implicaţi într-o formă sau alta în procesul
de reformă a justiţiei. Consolidarea societăţii civile prin promovarea
interesului comun de identificare a unei justiţii consolidate, caracterizată prin
calitate şi eficienţă, intoleranţa faţă de abaterile de la idealul de justiţie, se va
manifesta ca o barieră în calea guvernării în eventualele situaţii de negocieri şi
cedări politice a reformei justiţiei în ansamblu sau a unui compartiment din
reforma vizată. Menţionăm implicarea reală diferită a actorilor caracterizaţi în
procesul de reformă a justiţiei. Situaţia de fapt este determinată de mai mulţi
factori de natură variată, ce pot fi recunoscuţi în societatea noastră. Importantă
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este perceperea unei realităţi cinice dar evidente – nivelul şi dinamica de
transformare calitativă a societăţii noastre în general şi a justiţiei în special
depinde de nivelul şi dinamica de implicare a societăţii civile în ansamblul
entităţii sale, cât şi a actorilor vizaţi în parte în procesul de reformă a justiţiei.
Această reformă nu este o competenţă exclusivă a guvernării într-un regim
democratic contemporan, dar a întregii societăţi, deoarece justiţia
contemporană se prezintă ca un domeniu de interferenţă a societăţii cu statul,
prin intermediul dreptului obiectiv, în care se valorifică drepturile subiective.
Suntem convinşi de faptul că în realitatea naţională, acţiunile întreprinse
actualmente în domeniul reformei justiţiei şi orientate spre un eventual proces
de consolidare a justiţiei de către ministerul de resort îşi găsesc realizarea
practică prin diminuarea antagonismului invocat între stat şi societatea civilă şi
stabilirea unor sarcini comune ale executivului, legislativului şi autorităţii
judecătoreşti, ce urmează a fi soluţionate în termene reduse, deoarece de
realizarea acestora şi identificarea unei justiţii calitative şi eficiente depinde
viitorul statalităţii Republicii Moldova. Este destul de complicat de a promova
o reformă de complexitatea discutată, în situaţia declanşării iniţiale neinspirate
a acesteia, pentru că se solicită o conştientizare a necesităţii acesteia.
Finalitatea reformei justiţiei naţionale este destul de îndepărtată şi nu este
exclusă probabilitatea finalizării acestui proces de către o altă guvernare sau o
altă componenţă nominală a guvernării. Determinante pentru procesul
menţionat vor fi continuitatea şi profesionalismul, deoarece, relatăm,
conştientizarea de către guvernare şi de către opoziţie a necesităţii reformei
justiţiei naţionale este incontestabilă.

Este imperios de stabilit că corpul judecătoresc naţional la fel este o
componentă a societăţii civile naţionale, care poate să se manifeste într-o
modalitate şi tenacitate publică mai modestă din cauza obligaţiunilor juridice,
însă prezintă prin sine o entitate profesional-socială, caracterizată printr-un
înalt profesionalism şi conştiinţă civică [5, p. 174]. Evident, aprecierile
enunţate posedă un caracter de generalitate. Activismul juridic al magistraţilor,
indicaţi ca principali figuranţi în procesul de realizare a justiţiei, se
caracterizează ca un proces de natură complexă, orientat spre un început de
identificare şi mediatizare a unui fenomen specific justiţiei contemporane, dar
manifestat printr-un grad de generalitate mai pronunţat – procesul de
consolidare a justiţiei. La primele aparenţe, consolidarea justiţiei, prin
denumirea sa, generează anumite rezerve sau chiar repulsiuni, analogându-se
cu un „colos” generator de dictatură şi injusteţe, sau, în cel mai bun caz,
orientat spre acea fantomă de groază mediatizată prin teoria dictaturii
judecătorilor, o teorie de inspiraţie a statului constituţional, ce prin
argumentele invocate permitea la acea etapă de dezvoltare a civilizaţiei
contemporane realizarea unui anumit control asupra autorităţii judecătoreşti
prin anumite forme de latenţă în condiţiile unui regim politic democratic.
Consolidarea justiţiei este un proces de modernizare a autorităţii judecătoreşti,
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în care sunt implicaţi, pe lângă societatea civilă, în primul rând, magistraţii –
acei profesionişti asupra activităţii cărora nemijlocit va influenţa acest proces
de consolidare a justiţiei. Consolidarea justiţiei este orientată spre determinarea
condiţiilor de manifestare reală a principiilor ce constată în orice civilizaţie
contemporană autenticitatea şi valoarea justiţiei. Consolidarea justiţiei este la
fel orientată spre realizarea unui statut de autoritate incontestabilă şi
indiscutabilă în coraportul său de manifestare cu ramurile legislative şi
executive ale puterii de stat. Numai astfel va fi posibil de dovedit prezenţa unei
justiţii reale, calitative şi eficiente în societate. Numai prin intermediul acestui
fenomen, de o calitate sporită, determinată de valorile sociale contemporane,
vom putea vorbi de o liberă concurenţă, determinată de norme legale, numai
prin intermediul acestui fenomen, de justiţie consolidată, vom menţiona o
realizare eficientă a normelor juridice naţionale. Numai printr-o justiţie
consolidată va fi posibilă o realizare a justiţiei independente în ansamblul
trihotomic al puterii, prin promovarea unui sistem de norme ce reflectă realităţi
obiective de dezvoltare a justiţiei, caracterizate printr-un sistem de garanţii de
natură socială, politică şi juridică, realizarea lor la moment fiind doar una
formală. Activismul juridic profesional apare drept un element esențial, ce
urmează a fi realizat în procesul de realizare a justiției, presupune o aplicare
responsabilă a normei de drept din partea judecătorului și un atașament față de
valorile sociale ale societății respective.

Procesul de consolidare a justiţiei, caracterizat anterior, impune o
abordare complexă şi comună, în scopul valorificării rezultatelor unui dialog
cu reprezentanţii ramurilor legislativă şi executivă a puterii de stat şi de
conştientizare din partea acestora a necesităţii obiective de stabilire a unui nou
statut al justiţiei, fără de care nu este posibil de format şi menţinut un regim
politic democratic, orientarea fundamentală a căruia constă în promovarea,
protejarea, realizarea şi restaurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului şi cetăţeanului contemporan.Statutul de justiţie consolidată poate fi
realizat prin manifestarea anumitor obiective, cum ar fi: 1) o autoadministrare
eficientă a justiţiei, în scopul promovării şi popularizării statutului de
independenţă şi apreciativului de calitate, manifestată din partea unui Consiliu
Superior al Magistraturii viabil, adecvat realităţilor contemporane; 2) un sistem
normativ-juridic calitativ şi capabil de a reglementa relaţiile sociale vitale
pentru statul şi societatea contemporană, îndeosebi capabil obiectiv, în
conformitate cu destinaţia justiţiei în societate, de a forma un statut şi garanţii
de natură juridică, politică şi socială pentru judecători, care în realitatea
naţională este departe de manifestare şi realizare; 3) un sistem clar de
promovare în cariera de judecător, bazat pe principiile profesionalismului şi
calităţii randamentului de activitate; 4) o competenţă obiectivă şi profesională
a evaluării şi identificării integrităţii magistratului; 5) un sistem de
monitorizare şi evaluare a calităţii şi eficienţei activităţii profesionale a
judecătorului format de comun acord dintre Consiliul Superior al Magistraturii



59

şi Asociaţia Judecătorilor; 6) transformarea Asociaţiei Judecătorilor într-o
asociaţie profesională obştească real capabilă de a promova interesele
membrilor săi în scopul realizării garanţiilor de ordin politic, social şi juridic; 7)
micşorarea sarcinii de lucru şi perfecţionarea condiţiilor tehnice de activitate,
inclusiv dezvoltarea personalului tehnic calificat al judecătorului în scopul
accentuării calităţii şi eficienţei justiţiei; 8) Elaborarea unor proceduri de
apărare a demnității profesionale a judecătorilor, realizarea cazuală a cărora să
fie plasată în competența Consiliului Superior al Magistraturii. Acestea sunt
obiective cu un grad avansat de generalitate, orientate spre crearea condiţiilor
conform realităţilor contemporane cu care se intersectează justiţia naţională la
nivel general şi fiecare judecător la nivel particular.

Efectuând o caracteristică detaliată, menţionăm specificul de activitate a
Consiliului Superior al Magistraturii în componenţa actuală. Este
incontestabilă ideea că politicile de activitate şi autoadministrare a justiţiei,
vădite din partea Consiliului Superior al Magistraturii, sunt direct dependente
şi determinate de conştiinţa juridică a fiecărui membru al acestui for
administrativ. Oportunitatea anumitor modificări normativ-juridice poate fi
invocată şi mai târziu, cu referinţă la componenţa Consiliului în cauză. Această
nedeterminare s-a exprimat şi în coraport cu actuala componenţă a CSM,
mediile juridice din societate uneori aprobând activitatea instituţiei, iar alteori
dezaprobând-o. Nu se identifică o strategie de dezvoltare a justiţiei, o strategie
de depăşire a acelor probleme depistate caracteristice justiţiei naţionale.
Membrii-profesori, la rândul lor, au o valoare de reprezentanţă a societăţii
civile, în scopul stabilirii unor apropieri şi abilităţi similare, norma stabileşte că
sunt profesori de drept şi mai au abilitatea suplimentară teoretică, necesară în
procesul de activitate a Consiliului Superior al Magistraturii. Componenţa
instituţiei menţionate recunoaşte şi trei membri de drept – Preşedintele Curţii
Supreme de Justiţie, Ministrul Justiţiei şi Procurorul General. Astfel, sesizăm
un triumvirat de interese în componenţa Consiliului Superior al Magistraturii:
1) magistraţii, care urmează a promova interesele profesionale; 2) profesorii,
care ar reprezenta interesele societăţii civile şi ar împiedica manifestarea unor
eventuale abuzuri; 3) membrii de drept, care ar reprezenta interesele guvernării,
şi pe care, într-o formă sau alta, i-a înzestrat cu un anumit statut corespunzător,
ultimii având o competență limitată.. Echilibrul acesta în componenţa
actualului Consiliu nu se prea intuieşte, manifestând prin activitatea sa o
oarecare nesiguranţă, undeva poate argumentată la situaţia politică de moment,
dar neînţeleasă completamente cu referinţă la sistemul de garanţii ce
caracterizează starea în justiţia naţională.

Referindu-ne la acel sistem normativ-juridic, ce ar fi capabil să
stabilească competenţe şi garanţii de natură juridică ale justiţiei, este oportun
să subliniem următoarele – sistemul normativ juridic vizat trebuie să fie
caracterizat printr-o stabilitate şi obiectivitate de reglementare. Necesită a fi
elaborat de comun acord cu reprezentanţii autorităţii judecătoreşti şi de către



60

membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi reprezentanţii Asociaţiei
Judecătorilor, în calitate de asociaţie obştească profesională. Numai asemenea
modalităţi de perfecţionare a legislaţiei din domeniul identificării şi
reglementării garanţiilor de natură socială, politică şi juridică referitoare la
autoritatea judecătorească va demonstra corpului de magistraţi naţionali
fermitatea intenţiilor de reformare a acestui domeniu pentru un regim
democratic contemporan din partea guvernării [7, p. 22]. Vorbim de garanţii în
domeniul asigurării condiţiilor adecvate de muncă, de un număr echitabil de
dosare, repartizat în conformitate cu anumite criterii de complexitate tuturor
judecătorilor din instanţă. De modernizat în acest context sistemul de
repartizare a dosarelor şi în acest mod de accentuat o anumită independenţă a
judecătorului faţă de administraţia instanţei de judecată. Există situații, în
scopul păstrării imaginii şi ”anchetei” curate, în cazul unei eventuale promovări,
anumiți magistrați se vor strădui în orice mod să evite un dosar în care părţile
sunt conflictuale şi scriu petiţii cu şi fără motiv în adresa tuturor autorităţilor
statului, nemaivorbind despre situația unui dosar de rezonanță politică. Validarea
scrutinelor electorale, dosarele de rezonanță politică și socială nu trebuie a fi
repartizate judecătorilor ce activează în mandatul de 5 ani. Evident că, experiența
profesională și rezistența psihologică, chiar acel activism juridic, nu are o
dezvoltare suficientă de a face față presiunilor implicaților cauzei. Și este
neprofesionist, josnic chiar, de a inventa anumite situații procesuale din partea
anumitor judecători, numai pentru ”construirea” condițiilor procesuale, în
rezultatul cărora ei se pot eschiva de la examinarea unei cauze concrete.

Prezența unei obiectivități relative, ce persistă în procesul de promovare
a candidaţilor-judecători în cariera lor juridică este o mare problemă pentru
fortificarea activismului juridic al judecătorilor.. Afirmaţiile în cauză nu poartă
un caracter de generalitate, în majoritatea lor judecătorii promovaţi posedă
abilităţi profesionale şi morale, ceea ce dovedeşte o selectare obiectivă. Dar ne
referim la acele excepţii, ce se aruncă în vizorul societăţii şi reduc la minimum
eforturile depuse de mulţi oameni în scopul formării unei imagini justiţiei.
Aceste imperfecţiuni, transformate de-a lungul anilor într-un sistem bine
stabilit şi protejat de Consiliul Superior al Magistraturii, a şi generat fenomene
negative ce caracterizează justiţia naţională la etapa contemporană. Într-o
concluzie de moment, accentuăm anume problema inegalităţii în drepturi a
judecătorilor la nivel de instanţă în condiţiile de realizare profesională şi
echitate în promovarea carierei profesionale. Anume aceste norme juridice-
garanţii referitoare la independenţa justiţiei şi trebuie revăzute şi perfecţionate.
În continuare menţionăm în calitate de argument al fenomenelor vizate, şi lipsa
criteriilor clare ce ar reflecta eficienţa şi calitatea activităţii judecătorului şi
lipsa de publicitate a acestor rezultate statistice cu referinţă la activitatea
judecătorului. Problemele justiţiei naţionale sunt numai o parte infimă din
ansamblul general ce-o caracterizează, fenomenele în cauză nicidecum nu pot
fi explicate prin incompetenţa sau nedorinţa de transformare manifestată din
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partea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, ci printr-un proces de
limitare legislativă a competenţei acestuia şi a unei lipse de superioritate în
relaţiile cu alte instituţii ce demonstrează atribuţii determinatorii în procesul de
consolidare a justiţiei și a formării activismului juridic profesional, cum ar fi
Institutul Naţional al Justiţiei, de exemplu. Istoricul formării acestei instituţii
de vitalitate deosebită pentru eficienţa şi calitatea justiţiei naţionale ridică un
număr destul de mare de semne de întrebare, ca, de exemplu: De ce Institutul
în cauză se află sub jurisdicţia executivului? Oare politica de cadre, calitatea
instruirii profesionale, perspectivele de dezvoltare şi metodologiile utilizate nu
trebuie amplasate în competenţa organului de autoadministrare a autorităţii
judecătoreşti? Realizăm o situaţie paradoxală, când Institutul Naţional al
Justiţiei, aflat în jurisdicţia Ministerului Justiţiei, pregăteşte cadre noi din sfera
autorităţii judecătoreşti. Or, activismul juridic profesional se necesită a fi
inițiat viitorilor specialiști din facultățile de drept și din instituțiile de instruire
profesională, cum este Institutul Național al Justiției.

Într-o finalitate, menționăm caracterul complex de manifestare a
activismului juridic profesional al judecătorilor (și al procurorilor), ce poate fi
viabil numai într-o interacțiune complexă cu activismul juridic social,
manifestat din partea societății civile. Am identifica o necesitate categorică a
acestor două componente – activismul juridic profesional al magistraților și
activismul juridic al societății civile, la fel cu tentă profesional-juridică.
Echilibrul în domeniul vizat, în opinie, ar produce efecte benefice, orientate
spre fortificarea încrederii în justiție și spre fortificarea caracterului participativ
al societății civile în procesul de autoadministrare a justiției și vor putea
eficient și calitativ contribui la înlăturarea neajunsurilor identificate prin
intermediul unui dialog profesionist.
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Conștienți de existența dreptului de a avea drepturi
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Summary
The issue of human rights in the formula announced by the conference aim
puts together in a whole the social realities, different disciplines that overlap,
and actual issues that have encountered in this problematic context to
consistently address the announced subject, under the conditions of a social,
political and legal environment of unquestionable complexity.
In the European space and beyond, the states have tried to adopt European
standards of human rights protection (the European Convention on Human
Rights) through two stages: one of enthusiasm, another of realism, because we
must not forget that the respect for rights, as well as democracy „is ultimately
a deeply human initiative”. Thus, in the conditions of knowledge-based society,
cutting-edge technologies, and globalization, the human rights issue has re-
become one of absolute novelty as if only today it has begun to be capitalized,
even if it is at its 70th anniversary. The subject of human rights - that is, their
intellectual foundation and ensuring their compliance - is central to today's
reality. Therefore, in the content of this article, once again demonstrating that
the issue of human rights has not been exhausted, losing its actuality, and even
more, it has returned with a great deal of acuity, we identify two approaches:
a retrospective-reflexive, another prospective explanatory of the human rights
situation in current social practices. Consequently, we deduce and argue the
relevance of social and human hermeneutics to human rights, as well as the
identification of the scientific framework in which it is found.
Key-words: human rights, the information society, globalization,
normativitate, integrity, reflexivity, hermeneutics, the theory of law.

Întroducere
Problematica drepturilor omului în formula anunțată de genericul

conferinţei pune într-un întreg realități sociale, arii disciplinare disctincte care
se suprapun, probleme de actualitate, care și-au dat întâlnire în acest cadru
problematic în vederea abordării consecvente a subiectului anunțat, în
condițiile în care trăim într-un mediu social, politic și juridic de o
incontestabilă complexitate. Incontestabila relevanță a problematicii
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drepturilor omului, odată în plus, este demonstrată de faptul că nici țara de
origine, nici instituţia de apartenenţa, nici vârsta, nici pregătirea profesională
nu este un impediment pentru a fi interesat de calitatea de cetăţean şi de om.
Totodată, întâmplător sau nu, anul centenarului (cu o semnificație deosebită
pentru spațiul românesc), anul reflecţiilor poate şi al deciziilor a derulat cu
multe aşteptări, dar şi efort, dăruire, treptat apropiindu-se de momentul când
trebuiesc făcute totalurile. În acest context, probabil că un alt moment, mai
potrivit decât aniversarea a 70-a de la Declarația Universală a Drepturilor
Omului nu putea fi. În acest context, mediul universitar, ca centru de instruire
și cercetare, având ca prioritate pregătirea specialiștilor de valoare, printr-un
proces de instruire de calitate, prin cultivarea de valori și principii care în timp
s-au dovedit a fi de importanță pentru umanitate, nu poate să nu-și asume și
valorificarea pertinentă a noilor realități, precum și interpretarea și formularea
de soluții științifice unor probleme majore ale timpurilor în care trăim,
încercând menținerea standardelor de calitate, performaţă şi excelenţă în
cercetare.

Trăind într-un mediu al tehnologiilor de vârf, a cunoașterii și
informației avem obligația de a revedea periodic modalitățile în care tratăm
domeniile de referință în care activăm, mediu în care informația și cunoștințele
au devenit factori esențiali ai dezvoltării, dar și resurse la fel de importante ca
și valorile. În acest sens S. Colesca în Informatizarea administrației publice
indică că odată cu valorificarea tehnologiilor informaționale în diverse domenii
a prins contur o etapă nouă în evoluția comunităților – societatea
informațională (accesibil în româna on-line la http://goo.gl/komLBj ).

Astfel, în cele ce urmeză vom încerca să ne expunem asupra a trei
direcții prioritare: - o prioritate este dictată de realitățile societății informațiale;
- alta de modalitatea în care în contextul acesteia rămâne relevantă
problematica drepturilor omului;- și într-un final, care este sarcina științei
dreptului în aprecierea acestei realități, deloc simple, și care ar fi standardele
de științificitate pe care ar trebui să le întrunească sau la care poate să aspire
pentru a se menține pe linia de plutire.
Realități și interogații ale societății informaționale

Civilizaţia postmodernă, aflată în era globalizării, caracterizată de un şir
de particularităţi, cum ar fi: apariţia şi dezvoltarea noilor tehnologii, în care
informaţia şi cunoaşterea au rolul major; trecerea de la societatea modernă la
societatea postmodernă informaţională; creşterea proceselor de interrelaţionare
la nivel global; intensificarea relaţiilor sociale la nivel mondial, intensificare ce
leagă localităţi îndepărtate, astfel încât evenimente locale sunt modelate de
evenimente ce au loc la mare distanţă şi invers (Teoria haosului/Butterfly
Efect); dominarea proceselor sociale, politice şi economice naţionale de
procesele de la nivel internaţional, mondial; apariţia „satului global” (McLuhan
M. Galaxia Gutenberg. București: Editura Nemira, 2015). implică disoluţia
particuluralui în general, a tradiţionalului în global, producându-se o nouă

http://goo.gl/komLBj
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configuraţie globală a lumii. Otată ce și-au făcut apariția și se află într-un
proces continuu de dezvoltare, noile tehnologii au făcut ca informaţia şi
cunoaşterea să domine viața umană și social, au determinat redefinirea
spaţiului şi timpului, au dus la intensificarea și acutizarea unor dimensiuni
foarte sensibile ale existenței sociale umane, ce plonjează între adevăr și
minciună, între dreptate și nedreptate etc. fapt ce inevitabil pune sub semen de
interogație problematica drepturilor omului.

Făcându-se referință la procesul de globalizare, un fenomen actual,
controversat, cu o multitudine de conotaţii şi cu reverberaţii în toate domeniile
vieţii sociale, care a determinat schimbări atât la nivel social, cât şi la nivel
organizaţional, producându-se o nouă configuraţie globală, a produs schimbări
în tiparele clasice de organizare social-statală (Bauman Z. 2000, p. 8). Astfel,
nu putem să trecem cu vederea ceea ce tehnologia, în condițiile globalizării a
reușit să construiască – societatea informațională.

Cu referire la particularitățile societății informaționale, indicăm că în
mediul ştiinţific conceptul a început a fi valorificat încă în anii 1960 în SUA şi
Japonia, fiind tratat în strânsă corelație cu dezvoltarea informaticii, ciberneticii
şi teoriilor informaţionale de guvernare. Când facem referință la societatea
informațională trebuie să înțelegem că chiar dacă la începuturi acest concept a
avut un pronunțat caracter tehnic, foarte rapid acesta a invadat sfera vieții
sociale și umane, pentru ca să determine legitimarea termenului în
reglementarea juridică, în plan politic și social, în decizii ce recunosc o nouă
realitate. Ținând cont de schimbrările pe plan mondial și de noile realități
Consiliul Europei, în perioada 24-25 iunie 1994, a decis constituirea
Consiliului pentru Societatea Informationala (CSI), iar in 19 iulie 1994 a fost
elaborat primul plan european de acțiune pentru Societatea Informationala,
intitulat Drumul Europei către Societatea Informațională. Drept urmare,
marea majoritate a țărilor europene au inițiat procesul de construire a societății
informaționale. În acest sens, facem trimitere la autorul român M. Drăgănescu
care încă din anii 1970 și-a expus opinia despre societatea informaţională
menită să cuprindă nu numai structurile statului, ci și cetăţenii ţării, pentru
satisfacerea cerinţelor cărora a preconizat funcţionarea în paralel a unui sistem
informatic economico-social şi un sistem informatic cetăţenesc îndreptat spre
individ. În studiul publicat în 1973, M. Drăgănescu scria „Acest proces, care a
început în a doua jumătate a secolului al XX-lea, tinde să creeze în societate o
structură informatică unitară, care să servească” fiecărui cetățen, fiecărei
unități organizatorice, societății în ansamblu (Drăgănescu M. 2001, pp. 43,
112). Același autor, a utilizat și conceptul de societate a cunoașterii, concept
recunoscut ca o etapă nouă a societăţii informaţionale, fapt consemnat la
Sesiunea Consiliului European extraordinar de la Lisabona din 23–24 martie
2000. În Raportul Comisiei Națiunilor Unite pentru Dezvoltarea Științei și
Tehnologiei (publicat în 1998) se menționează că prin conceptul societate a
cunoașterii se accentuiază că TIC (tehnologia informației și comunicării) nu
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mai este doar un instrument, ci „oferă un nou potențial de combinare a
informațiilor … cu potențialul creativ al oamenilor” (Șt. Iancu. 2013, p.62-65).
În perioada 2002–2006, conceptul de societate a cunoaşterii a fost utilizat în
întreaga lume, fiind o prescurtare a termenului de Societate bazată pe
cunoaştere (Knowledge-based Society).

Concomitent, în spațiul științific al Republicii Moldova, în cadrul
diverselor centre de cercetare, s-a reacționat la schimbările ce tot mai mult
marcau viața umană și socială, valorificând realitățile și expunându-se asupra
particularitățile societății informaționale. În particular, studii asupra societății
informaționale cu accent asupra schimbărilor la nivel de societate și individ, se
remarcă cercetările derulate în cadrul Universității de Stat de Medicină și
Farmacie „N. Testemițeanu” în cadrul Catedrei de Filosofie și Bioetică. Cu
referire la cel de-al doilea concept, cel de societate bazată pe cunoaștere, a
început a fi utilizat în cadrul mai multor proiecte instituționale derulate de
institutele de cercetare a Academiei de Științe din Moldova. În special, trebuie
de remarcat faptul că o perspectivă de natură interdisciplănară asupra societății
bazate pe cunoaștere și a modului în care aceasta se manifestă în spațiul unor
domenii disciplinare (știința politică, cea juridică, sociologie, demografie,
filosofie ș.a.) au fost inițiate în cadrul Institutului de Integrare Europeană și
Științe Politic (care includea cinci subdiviziuni de cercetare: Ştiinţe Politice,
Studii Europene, Sociologie, Filosofie, Demografie), activităţile principale ale
colaboratorilor Institutului constau în realizarea de proiecte de cercetare vizând:
interacţiunea dintre stat şi societatea civilă în Republica Moldova în contextul
aprofundării reformelor democratice; examinarea oportunităţilor de
valorificare a opţiunii de integrare europeană a Republicii Moldova; evoluţia
stratificării sociale în condiţiile transformării societăţii; impactul modificării
structurii demografice a populaţiei asupra dezvoltării socio-economice,
tendinţele axiologice în societatea bazată pe cunoaștere. Direcții de cercetare
cu referire la noi realități în materie de reglementare juridică au fost sesizate de
tineri cercetători din cadrul diferitor centre științifice: USM, ULIM, AȘM
pentru ca să fie implementate în proiecte științifice, elaborate teze de doctorat
și identificate noi domenii, precum este cel al Dreptului informațional,
Protecția datelor cu caracter personal, Dreptul mass-media, ș.a., în noi
programe de masterat (drept public și guvernare electronica), dar și noi forme
de realizarea a activității profesionale, cum ar fi parajuristul, precum și noi
forme de manifestare a drepturilor și libertăților fundamentale, cum ar fi
Protecția Drepturilor Omului online.

Pe aceeași undă, se înscrie studiul coordonat de I. Bunduchi Securitatea
informațională din perspectivă mediatică. Studiu national. Chișinău 2016 și-a
asumat cercetarea „stării de lucruri în care se găsește la ora actuală spațiul
informational al RM … în vederea ajustării normelor legale și punerii în
aplicare a celor existente. Astfel, se menționează că: „În formarea culturii
civice un element de bază îl reprezintă informarea și acesul liber la
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informație … Informația este forma primară de obținere a cunoașterii, iar
fluxul liber al informației este un principiu de bază al democrației” (Securitatea
informațională din perspectivă mediatică. Studiu national. 2016,p.3.).

Oficial, în Republica Moldova noţiunea de societate informaţională apare
odată cu asumarea parcursului european şi este instituţionalizată prin adoptarea
Hotărârii Guvernului nr. 255 din 09.03.2005 privind Strategia Naţională de
edificare a societăţii informaţionale - „Moldova electronică” şi este percepută
ca o formă nouă a civilizaţiei umane, mult mai perfectă, în care accesul egal şi
universal la informaţie, în corelaţie cu o infrastructură informaţională şi de
comunicaţii dezvoltată, contribuie la o dezvoltare social-economică durabilă,
reducerea gradului de sărăcie, îmbunătăţirea calităţii vieţii. Acest document a
avut un rol important în crearea unui cadru mai favorabil pentru dezvoltarea
tehnologiilor societăţii informaţionale şi pregătirea terenului pentru paşii
următori, chiar dacă din cele 177 acţiuni ale Planului de acţiuni al Strategiei
naţionale de edificare a societăţii informaţionale „Moldova electronică” (2005)
au fost realizate mai puţin de jumătate. În același timp, a fost creat cadrul
normativ-juridic necesar, în total cca 20 legi, 80 hotărâri de Guvern, cca 70
documente conceptuale aprobate vizând sistemele informaţionale ale
autorităţilor publice, mai mult de 20 documente de reglementare cu caracter
general şi 75 cu caracter individual emise de Agenţia Naţională pentru
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei. Cadrul
instituţional s-a îmbunătăţit prin crearea Ministerului Tehnologiei Informaţiei
şi Comunicaţiilor şi a instituţiilor specializate – Centrul de Guvernare
Electronică şi Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.
În anul 2011 a fost aprobat Programul Strategic de Transformare Tehnologică
a guvernării „e-Transformare”, susţinut de Banca Mondială etc. Astfel,
punându-se în aplicare Strategia naţională de dezvoltare a societăţii
informaţionale „Moldova Digitală 2020”. (Hotărârea guvernului nr. 857 din
31.10.2013 publicată: 08.11.2013 în Monitorul Oficial nr.252-257/963).

Astfel, sesizăm o evoluție vertiginoasă a societății, dar și a cțiunilor
dirijate din partea factorilor de decizie în direcția valorificării oportunităților
oferite de societatea informațională. Dar ce se întâmplă la capitolul respectarea
drepturilor omului, facilitează aceste avantaje respectarea sau creșterea
respectării drepturilor omului sau viciversa? Există legătură între societatea
informațională și drepturile omului? Care sunt particularitățile juridice ale
societății informaționale și cum se manifestă pe dimensiunea dreptruilor
omului. Astea și multe alte incertitudini devin întrebări de căpătâi pentru
cercetători, politicieni, practicieni, oameni simpli, care își doresc ca să li să se
facă dreptate, să le fie respectate drepturile, să aibă oportunități de a-și
valorifica potențialul în direcția dorită ș.m.a.
Consecvența și coerența unei construcții hermeneutice a drepturilor omului

În atarea condiții, problematica drepturilor omului nu s-a epuizat,
pierzându-și din actualitate, ba mai mult ca atât a revenit cu o deosebită
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acuitate. Pentru a demonstra acest fapt vom urma două moduri de abordare:
una retrospective-reflexivă, alta prospectiv explicativă.

„Noțiunea de drepturi ale omului este astăzi referința politică și morală
comună în Occident … o asemenea unanimitate asupra unui principiu ultim de
moralitate și legitimitate este extrem de rar … Dar ea a fost multă vreme
contestată … Abia în anii 70 și la începutul anilor 80 a secolului care tocmai s-
a încheiat ea a reușit să nu mai fie deloc contestată” (P. Mannent. 2001, p 160-
161). Necătând la aceasta, în condițiile societății bazate pe cunoaștere, a
tehnologiilor de vârf, a globalizării și mondializării problematica drepturilor
omului a re-devenit una de absolută noutate, de parcă doar astăzi a început să
fie valorificată, chiar dacă e la cea de a 70-a aniversare. Subiectul drepturilor
omului - adică fundamentele lor intelectuale și asigurarea respectării lor-este
unul central în lucrările autorilor contemporani.

Cu adânci rădăcinile în istorie, Drepturile omului sunt realitatea ce
insoțeşte existenţa socială a individului, existență subordonată sistemului
dreptului, ceea ce implicit și concomitent trimite la caracterul social și rațional
al drepturilor fundamentale, conturate încă din antichitate, când filosofi ca
Platon și Aristotel au abordat drepturile inerente fiinţei umane. Mai apoi,
Seneca (D. Mazilu. 2003) lansează una din tezele fundamentale ale teoriei
privind drepturile omului: Omul este ceva sfânt pentru semenul său. Pentru
acesta omul este o valoare căreia nici un alt om nu are dreptul să-i aducă vreo
atingere. La fel, acesta spune, nu dispreţui pe nimeni, căci ceea ce se impune
faţă de aproapele tău este respectul, un respect pe care oferindu-l, ți se oferă în
schimb, în mod firesc şi necesar. Or, dacă analizăm afirmaţia: „Toate fiinţele
umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi,” percepută ca judecată
de valoare, atunci termenul drepturi aparţine dreptului, cel de demnitate –
moralei, iar termenul fiinţă umană e propriu antropologiei filosofice. Deci, în
acest caz dăm dreptate lui Gh. Mihai (Gh. Mihai. 2003, p.9.) atunci când
afirmă ca acest enunţ uneşte spiritul filosofic, juridic, şi cel moral, iar un stat
care-şi fundamentează dreptul pe acest principiu nu este stat de drept, ci stat
cultural, căci principiul nu este de drept, ci etico-filosofico-juridic. O
contribuţie deosebită la înţelegerea esenţei drepturilor fundamentale ale omului
pe care le-a contrapus autorităţii discreţionare a statulului a adus teoria
dreptului natural, teorie ce susține că statul are un ţel suprem, acela de a
asigura libertatea pentru că oamenii trebuie să fie liberi şi să se bucure de
libertate.

Mare personalitate a culturii românești, P. P. Negulescu (P.P.
Negulescu. 1980) zice că drepturile omului se regăsesc încă în Renaștere, la
originea renașterii valorii de sine a omului, un om liber în judecată și în
acțiunile sale, față de autoritățile tradiționale. El începe să se considere pe sine
ca întreg, să se descopere că are și drepturi, nu numai datorii și să dorească mai
presus de toate libertatea de a fi el însuși, de a gândi și lucra prin sine însuși.
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Teoriile ce se referă la originea drepturilor omului (teoria dreptului
natutal, teoria individualistă, teoria drepturilor reflexive, teoria caracterului
subiectiv al drepturilor omului etc.) indică că Drepturile Omului reprezintă
consecinţa generalizată a raporturilor interpersonale, ele reprezintă interesul
general al umanităţii. Rezultă că interesul general şi cel personal apare ca
consecinţă de a fi satisfăcute anumite necesităţi comune, care sunt determinate
de existenţa socială a individului raportată la o altă realitate, meta-realitate,
gândită şi re-gândită, subordonată în totalitate unor rigori logice şi
metodologice (a se consulta în acest sens I. Muraru. 1995, p.123).

Dacă acceptăm sugestia lui Kant, vom spune atunci simplu: declarând
drepturile omului, omul își declară propriul majorat. „Proclamând drepturile
omului, declarând că „oamenii se nasc și rămân liberi și egali în drepturi”,
democrația face să apară, în paralel cu societatea reală plină de inegalități și de
dependențe, promisiunea unei alte societăți, unde semințile libertății s-ar
răspândi fără opreliști” (P. Mannent. p.167 și p.169). Dacă pentru Kant
drepturile omului sunt impuse de raționamentul conștient al tuturor ființelor
umane în calitatea lor de subiecți liberi, atunci pentru H. Arendt sunt convenții,
forme de recunoaștere stabilite de comun acord. H. Arendt considera că
„drepturile omului nu reprezintă a simplă chestiune de speculație morală sau
filosofie juridică, ci, mai degrabă, o problemă de politică, de promovare a unor
forme noi și eficiente de solidaritate și implicare” (J. C. Isaac. 2000, p.80).
Este de remarcat că H. Arendt se expune asupra drepturilor omului, în perioada
de după război, traind experiența de refugiat, a și considerat că evenimentele
demonstrează lipsa de conținut a discursului despre drepturile omului.
„Drepturile omului, considerate inalienabile, s-au dovedit a fi inaplicabile – o
dată ce au apărut oameni care nu mai erau cetățeni ai unui stat suveran” (J. C.
Isaac.2000, p.83.).

Astfel, observăm că peste secole problematica drepturilor omului așa
cum a fost, a mai rămas o permanentă temă de interes. În această ordine de idei,
mai mult decât orice în contextul zilelor de azi, problematica drepturilor
omului ne impune interogaţii şi reflecţii asupra a ceea ce înseamnă azi
învăţarea şi trăirea drepturilor şi obligaţiilor, asumarea rolului de cetăţean într-
o ţară ce se doreşte a fi recunoscută şi acceptată în structurile internaționale, se
vrea a fi un stat în care cetățeanul de fapt și în drept se bucură de prevederile
Declarației Universale a Drepturilor Omului. Or, așa cum au acceptat mulți
dintre cei care înțeleg profunzimea problematicii găsesc atât de adevărată
afirmația: Drepturile nu se cer, nu se primesc, dar se trăiesc.

Cu o deosebită acuitate problematica abordată de H. Arendt se resimte
în condițile realităților social-statale a RM de astăzi, care se confruntă pe lângă
multe alte probleme și cu cea a depopulării datorate migrației, și ce facem cu
drepturile celor care au plecat? Profesorul E. Aramă în Repere metodologice
pentru studierea și alicarea dreptului menționează: „Doctrina și practica
juridică pun tot mai frecvent și mai mult întrebări referitor la posibilitățile
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juridice de a proteja drepturile persoanei, declarată a fi valoarea supremă în
statul ce tinde a deveni de drept, având în vedere procesul dinamic de evoluție
a relațiilor sociale contemporane” (E. Aramă. 2009, p.25.). Parlamentul RM,
prin Hotărârea nr.217-XII din 28 iulie 1990, a proclamat aderarea Republicii
Moldova la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948,
fapt ce implică asumarea efortului ca legislaţia naţională în domeniul apărării
drepturilor omului şi aplicarea acesteia pe teritoriul său să corespundă
standardelor internaționale şi normelor stabilite, şi într-un final să realizeze
binele comun. Dar de ce peste zeci de ani, în cele mai diverse surse vom
identifica opinii care vorbesc despre încalcarea drepturilor fundamentale. Spre
exemplu, rezultatele studiului Percepții asupra drepturilor omului în
Republica Moldova, mediatizat de Ziua Internațională a Drepturilor Omului
(2018) arată că 7 din 10 locuitori a Republicii Moldova consideră că drepturile
lor sunt încălcate în mod sistematic. La fel, conținutul Raportului privind
respectarea drepturilor și libertăților în RM în 2018, prezentat de avocatul
poporului M. Cotorobai la fel trezește nedumeriri, interogații, îngrijorări. Ce
putem face în atare condiții? Cum poate fi evitată încălcarea drepturilor omului?
Cum pot fi respectate drepturile omului-cetățean al Republicii Moldova, care
se identifică cu cultura altui stat, trăiește emoțiile evenimentelor din mediul
care i-a oferit oportunitatea de a-și satisface necesitățile, a celor care au plecat.
Vom face referință, în acest caz, la opinia lui Supiot (A. Supiot. 2011, p.320)
care zice că: „Nu este suficientă o proclamare a egalității pentru ca ea să
existe”, parafrazându-l, vom spune că nu este siuficient ca drepturile
fundamenale să fie proclamate pentru ca să fie respectate. Mai mult ca atât,
avem nevoie de mecanisme care permit o hermeneutică socială și umană a
drepturilor omului. Astfel, dacă anterior, în alte rânduri (în: Redimensionarea
valorilor democratice în condițiile societății informaționale. 2018, p.26-44)
indicam două dimensiuni relevante: una, epistemologică, care vizează
reevaluarea standardelor de științificitate a dreptului, alta metodologică care
relevă concomitent metode și principii de cunoaștere și aplicare a dreptului,
atunci în acest caz completăm cu reiterarea revenirii la o hermeneutică a
dreptului din perspectiva realităților actuale, dar și cea a respectării drepturilor
omului în condițiiile societății informaționale.

Declaratia Universala a Drepturilor Omului, care are ca obiectiv
incurajarea respectării drepturilor omului şi libertăților acestuia, promovează
drepturile personale, civile, politice, economice, sociale şi culturale ale omului.
Drepturile omului (care cuprind: dreptul la viaţă, dreptul la libertate, dreptul la
securitate, dreptul la un proces corect, dreptul de a gândi liber, dreptul la o
opinie proprie, dreptul la educaţie, etc.) reprezintă principalele condiţii care
permit fiecărei persoane să-şi dezvolte şi să-şi folosească cât mai eficient
calităţile. Ele decurg din dorința firească a omenirii la o viaţa în care
demnitatea şi valoarea fiecaruia este respectată şi protejată. Cu referire la
drepturile omului M.-R. Solcan (M.-R. Solcan. 1998, p.95.) menționează că:
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„F. Hayek găsește printre rădăcinile ideatice ale Declarației cele patru libertăți
despre care a vorbit Franklin D. Roosevelt: cele două libertăți tradiționale
(libertatea cuvântului și libertatea credinței religioase) și cele două eliberări
(eliberarea de lipsuri și eliberarea de frică)”.

Cu toate acestea, printre cele mai semnificative, care ar putea fi
catalogate ca încălcări flagrante a drepturilor omului, H. Arendt în Origins of
Totalitarianism indică: crima în masă, tortura, deportarea; suprimarea sau
persecutarea celor care sunt diferiți; reducerea la tăcere a indivizilor; lipsirea
de drepturi politice. Or, odată cu decăderea drepturilor omului, oamenii au
devenit conștienți de existența dreptului de a avea drepturi. Arendt zice că
principalul imbold pentru apărarea acestor drepturi va veni din praxis-ul
cetățenilor care cer respectarea acestor drepturi și care sunt hotărâți să apeleze
pentru aceasta la mijloace politice. Așa cum afirma și Camus, zice P. Mannent,
în Neither victims nor executioners: prea puține putem aștepta de la guvernele
din zilele noastre, odată ce ele există și acționează în conformitate cu un cod
criminal. Noi putem spera doar să reconstituim totul din temelii, astfel încât să
ridicăm o societate vie într-o societate muribundă (P. Mannent. 2001).

Expresia de „drepturile omului „(iura hominem), după toate aparenţele
este versiunea prescurtată a aceea ce tradiţia a desemnat ca „drepturi naturale
ale omului în calitatea de om”, drepturi pre-politice care revin omului în
virtutea fiinţei sale proprii (A se vedea: M. Villey, Le droit et les droite de l
homme.). Este vorba de omul aşa cum îl concepe tradiţia europeană, tradiţie
din care Declaraţia îşi trage universalismul său. Din art.1 a Declaraţiei adoptate
de ONU în 1948 rezultă o perspectivă universalistă a acestora: Toate fiinţele
umane se nasc libere şi egale în demnitate şi drepturi. Din această perspectivă
universalistă „ ... problematica juridică contemporană nu se prezintă doar ca o
afirmare a drepturilor omului, ci şi ca o proclamaţie a drepturilor cetăţeanului.
Ceea ce înseamnă că declaraţia drepturilor omului este proclamaţia drepturilor
omului cetăţean, cu care statul a încheiat un contract. Voinţa generală produsă
de acest contract este una cetăţenească şi în nici un caz una omenească” (S.
Goyard-Fabre. Droits, nr.8, p.42-44).

Astfel, problema care în mod special intrigă spiritul este - care sunt
motivele și raţionamentele ce argumentează existenţa, perpetuarea și
reactualizarea continuă a declaraţiei drepturilor omului? Fundamentul acestora
poate fi etichetat doar ca esenţe de natură politico-juridică, sau poate pot fi
dezvăluite şi alte semnificaţii luând în calcul noile realități? Sau poate că cele
din urmă și determină sentimentul de nerespectare sau încălcare a drepturilor
fundamentale cetățenești?

Pentru a răspunde la aceste interogații vom iniția abordarea prospectiv-
explicativă, deschizând parantezele prin trimitere la două lucrări: Strategiiile
statelor în economia politică globală, autori R. Palan, J. Abbott, Ph. Deans și
Democratizarea, autor J. Grungel. Lucrarea Strategiiile statelor în economia
politică globală, care și-a făcut apariția ca rezultat al încercării de a examina
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modul în care statele reacționează și tind să dirijeze procesele legate de
globalizare. Alta, Democratizarea explică modul în care evenimentele globale
au determinat și au creat oportunități politice pentru o serie de state pentru
democratizare la sfârșitul secolului XX și că în ciuda diversității presiunilor
globale pentru democratizare, consolidarea democratizării are o determinare
națională. În același timp, schimbările majore care s-au atesta începând cu
sfârșitul secolului XX nu pot fi tratate în afara termenilor de globalizare,
democratozare și drepturile omului. Or, nu poți să vorbeși despre drepturile
fundamentale ale omului înafara unor societăți ce împărtășesc valorile
democratice. „Democrația a devenit o aspirație globală, idiferent de religie,
cultură și nivel de dezvoltare ... Contextul democratizării contemporane este
globalizarea sau creșterea unor forme tot mai profunde ale interconectivității
dintre societăți, cetățeni și organizații, dincolo de granițele statelor” (J.
Grungel. 2008, p.16 și 21). Astfel, în spațiul european și nu numai, statele au
încercat să intre în standardele europene de protecție a drepturilor omului,
(Convenția Europeană a Drepturilor Omului) parcurgând două etape: una a
entusiasmului, alta a realismului, fiindcă să nu uităm că respectarea drepturilor,
ca și democratizarea „în cele din urmă este o inițiativă profund umană” (J.
Grungel. 2008, p.28). Anume perspectiva umană (dorită și trăită) asupra
drepturilor omului determină reperele realității acestora.

O abordare, bine sistematizată asupra relevanței drepturilor omului în
present, întâlnim în lucrarea Homo juridicus (A.Supiot., p.283 și următoarele)
în conținutul căreia autorul formulează un adevăr incontestabil: omul a devenit
centrul universului (religia umanității, după Compte Catechism positiviste).
Omul drepturilor omului este în primul rând un individ, atât în sens cantitativ
(unitate), cât și calitativ (unicitate) al acestui termen de origine juridică (drept
roman: indivis). Și aceasta pentru că, într-o societate redusă la o colectivitate
de indivizi în mod formal egali, cheia unei ordini juridice nu poate fi găsită în
altă parte decât în competiția dintre indivizi. „Omul drepturilor omului este un
subiect suveran … titularul unei demnități proprii (preambului Declarației
universale), el se naște liber, dotat cu rațiune și titular de drepturi (art.1
DUDO).

La cea mai superficială privire asupra conținutului Declarației
Universale a Drepturilor Omului vom putea identifica două planuri în care se
exprimă acțiunea umană: unul a legilor științifice (art. 27 Dreptul de a participa
la progresul științific și binefacerile care rezultă din acesta; art. 17 Dreptul de
proprietate; art. 23 Dreptul la muncă); altul al legilor civile, care își au
legitimitatea în mediul în care se aplică (DUDO art. 21-3; 21-1). La fel, omul
drepturilor omului este o persoană (art. 22, 26, 29). „Fiecare are dreptul la
recunoașterea tuturor legăturilor personalității sale juridice”, proclamă DUDO
din 1948 (art.6). „Dacă Declarația din 1948 a făcut ca personalitatea juridică să
intre pe lista drepturilor omului, ea nu a fost inclusă pentru că este din punct de
vedere tehnic necesară exercitării tuturor celorlalte drepturi … ci pentru că a
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făcut din această personalitate obiectul unui drept universal și imprescriptibil,
consacrare completată de recunoașterea noilor drepturi ale omului, zise din a
doua generație (art.27-2 Dreptul la o protecție a intreselor morale și material
care decurg din orice opera științifică, literară sau artistică …).

Mai rămân în vigoare aceste două planuri în care se înscrie acțiunea
umană și dacă conținutul Declarației cuprinde relitatea și complexitatea omului
societății globale? Volens-nolens, se impune revenirea la conceptul de
globalizare și la particularitățile societății globale, care ne trimit la un stat
global (formulă adaptată a conceptului satului global a lui McLuhan) într-un
caz, datorită faptului că acesta este în corelație tratat și asociat cu alți termeni,
precum cel de democratizare, mondializare, internaționalizare, societate
informațională etc. În altul, fiindcă la începuturile apariției sale acesta era
asociat cu presupoziția că statul se „erodează”. În al treilea, pentru că procesul
de globalizare este unul ce are caracter dinamic, motiv pentru care statele sunt
impuse să concureze, să se adapteze, să se democtarizeze sau să rămână în
urmă. Cel din urmă aspect, lansat de autorii lucrării Strategiiile statelor în
economia politică globală, a fost preluat de mulți autori, care erau adepții ideii
că „statul nu este în declin și nu este destinat pieirii, ci, mai degrabă, se
adaptează, reacționează și își păstrează integritatea în fața procesului
globalizării” (R. Palan, J. Abbott, Ph. Deans, 2007, p.9). Astfel, autorii lucrării
indică două repere în baza cărora trebuie să se acționeze și reacționeze la
schimbările din mediul global. „Pentru aceasta, trebuie să clarificăm, în primul
rând mediul structural, în cadrul căruia statele și societățile trebuie nu numai să
funcționeze, dar și să supraviețuiască. În al doilea rând, trebuie să acordăm
atenție proceselor prin care entități sociale atât de complexe cum ar fi statele,
reacționează și se adaptează la mediul global schimbător” (R. Palan, J. Abbott,
Ph. Deans, p.33). Odată ce statelor li se impune necesitatea adaptării la
tendințele globale, implicit și dreptul se va afla în situație similară, de adaptare,
legitimare și reinterpretare a realităților sociale.

Totodată, globalizarea nu ar fi viabilă decât dacă este gândită nu ca un
proces de uniformizare a popoarelor și a culturilor, ci ca un proces de unificare,
care se hrănește din diversitatea lor în loc să o folosască pentru a le face să
dispară. În acest context, hermeneutica drepturilor omului, în calitate de
metodă care duce la evitarea unilateralismului, devine parte integrantă a
problemelor ridicate de liberalizarea schimburilor economice. Ținând cont de
schimbările social-politice și juridice, de dezvoltarea științei și tehnicii Supiot
identifică trei modalități de abordare a drepturilor omului:

- Abordarea pozitivistă a drepturilor omului, cu referire în special la
lucrarea Drepturile la modul serios, a lui Dworkin în care pe lângă multe alte
momente relevante perspectivei pozitiviste, sunt revizuite standartele
epistemice a teoriei dreptului.

În particular, gândirea juridică pozitivistă se situiază pe poziţia teoretică
a considerării dreptului ca provenind şi exprimând voinţa cuiva, că raporturile,
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faptele, acţiunile juridice se explică prin această voinţă. Dar dacă reieşim din
premiza că nu există o voinţă universală şi aceeaşi pretutindeni, rezultă că nu
există drept, în general, ci doar sisteme de drept pozitiv, fiecare sistem
posedând propria explicaţie. Prin consecinţă, dacă nu există drept în general,
nu există nici principii fundamentale de drept, adică principii pe care să se
întemeeze orice drept pozitiv. Prin deducţie, ajungem la concluzia că
pozitivismul juridic respinge ideia de drept, fapt ce atrage după sine şi
respingerea ideii de subiect de drept, care la rândul său antrenează negarea
umanismului juridic, negarea drepturilor fundamentale în calitate de drepturi
subiective ale omului.

- alta, Dimensiunea dogmatică a drepturilor omului. Atrocitățile
comise în sec. XX arată cât de indispensabilă este funcția dogmatică, dar și
unde poate să conducă o tehnico-știință emancipată de sub dogmatica
drepturilor omului. Dar pentru ca „drepturile omului să continue să
îndeplinească această funcție dogmatică, trebuie ca interpretarea lor să
evolueze odată cu dezvoltarea istorică și extinderea geografică a științei și
tehnicii … devenind o resursă dogmatică comună, deschisă interpretării
tuturor” (A. Supiot, 281). Mulți autori și-ar dori să fundamenteze drepturile
omului pe un adevăr științific, or, „dacă renunțăm la tentația
fundamentalismului științific, putem să recunoaștem cu temeinicie că
drepturile omului sunt la fel de bine postulate instituționale: afirmații
nedemonstrabile care sunt cheia de boltă a edificiilor noastre juridice” (A.
Supiot, p.282).

- și în final, Drepturile omului în calitate de resursă comună a
umanității. Această abordare este fundamentată de faptul că ea, ia act de
difuzarea obiectivă a modelului contemporan de Stat, dar și de recunoașterea
drepturilor omului în societatea internațională. „O mare majoritate a Statelor
au subscris în mod formal la Drepturile omului … însă pentru ca să devină cu
adevărat o resursă comună, trebuie să fie susceptibilă de apropiere
neexclusivă” (A. Supiot. p.306).
Generalizări

Din succinta prezentare, mai degrabă reflexivă asupra drepturilor omului
în condițiiile societății informaționale reușim să cristalizăm un domeniu, care
ar trebui să se regăsească în conținutul unei teorii a dreptului în tranziție – o
hermeneutică socială și umană a drepturilor omului, capabilă de a evitata
unilateralismul în tratarea unui subiect atât de sensibil. Există întotdeauna un
decalaj între ceea ce realitatea socială oferă şi ceea ce se cunoaşte despre ea şi
un altul, mai mare, între ceea ce se doreşte a fi o realitate viitoare şi ceea ce va
fi să fie.

Perioada complexă a realităților trăite în societatea cunoașterii, informării
și tehnologiilor de vânf impune deschidere, revizuire, reevaluarea standartelor
normative, revizuirea statutului științific a unor materii teoretice, în special cel
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al teoriei dreptului chemată să ofere generalizări, explicații, conceptualizări în
corelație cu particularitățiile tranziției. În particular, vorbim despre
particularitățile democratizării și a incapacității unor state de a depăși starea în
care sunt și a ajunge la standarde de democratizare și a se apropia de o
valorizare a drepturilor și libertăților cetățenești, sau poate imposibilitatea
realizării în practici social-politice și juridice concrete a mitului sistemului
democratic (facem referință la opiniile lui L. Boia dinMitul democrației).

Deaceea o teorie a dreptului, raportată acestei situații, așa cum indică și
Dworkin (R. Dwoekin. 1998) trebuie să fie deopotrivă normativă și
conceptuală. Dimensiunea conceptuală prin apelul la materii extrajuridice, cu
grad de abstractizare mai larg precum este filosofia, logica ș.a. devine capabilă
de a-și realiza funcțiile sale disciplinare, punând în discuții permanente
controversele practicii juridice, pentru a oferi explicații și aprecieri pertinente.
Dimensiunea normativă trebuie să trateze o varietate de subiecte, cum ar fi:
teoria legislației, o teorie a adjudecării și una a conformării – toate trei vizează
problema referitoare la norma juridică din punctul de vedere al legiuitorului,
judecătorului și simplului cetățean. Pentru autorul lucrării Drepturile la modul
serios teoria dreptului trebuie să depășească cu mult cadrul problematic al
domeniilor juridice ramurale, plasându-se la nivelul de metaștiință, apropiindu-
se de o perspectivă generalizantă, cuprinzând subiecte care nu sunt în alte
domenii tratate, conceptualizându-le și prin aceasta manifestându-și nu doar
individualitatea disciplinară, dar și utilitatea sa teoretico-practică. Creând
interdependențe, oferind aprecieri, realizând delimitări și clasificări, teoria
dreptului indică prezența unor standarde de complexitate, ce sunt absente în
alte materii juridice.

Pornind de la aceste două dimensiuni (normativă și conceptuală) teoria
dreptruilor omului în condițiiile societății informaționale își asumă prioritar
înrădăcinarea responsabilității în cunoașterea, înțelegerea și interpretare
realităților social-politice și juridice actuale. Primii pași în această direcție
fiind:

- Sistematizarea practicilor juridice existente și identificarea unor
mecanisme alternative de realizare a funcțiiilor dreptului, prin lărgirea
arealului și instrumentariului teoretico-metodologic, susținut de evoluția și
dinamica socială actuală.

- Integrarea într-un cadru epistemic instituționalizat unitar a factorilor
de decizie, mediului academic, reprezentanților organelor abilitate cu
elaborarea și aplicarea dreptului care să trateze cu responsabilitate natura
umană a dreptului.

Generalizând asupra celor expuse, înțelegem că nu este posibilă tratarea
tradițională a problemelor de natură juridică ce țin de esența umană, de
drepturile fundamentale. Atât abordarea reflexivă, cât și cea normativă rămân a
fi necesare, dar nu și suficiente. Este nevoie de o unire prin spirit şi cultură
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materială şi deschisă spre înţelegerea altor culturi într-o lume din ce în ce mai
controversată, contradictorie şi în schimbare.
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Summary
The past decade we have witnessed a rapid expansion of the Internet gadgets,
Internet services and internet applications. This revolutionary communication
network has significantly changed the way people live, communicate, and
conduct business. However, from legal perspective all of these new challenges
remain under covered, things that frequently could generate harm, abuses and
cybercrimes. Therefore, by, this research, it is proposed to discuss the main
risks, which are generated by using of uncontrolled online services and
present perspectives of regulations. The article includes topics such as
description of online services regulations practices used for the moment,
problems generated by chaotic regulations of online services, perspective that
we have to take, need for licensing and certification of new internet
applications and services, setting of quality standards, and proposes for
involvement in development.

Introducere
În ultimii 30 de ani, societățile contemporane sunt implicate într-o

activitate continuă de dezvoltare și promovare a utilizării tehnologiilor
informaționale. Sunt promovate intensiv acțiunile de digitizare și automatizare
a activității umane, astfel încât existența umană să fie eficientizată. Ca rezultat,
constatăm că eforturile nu sunt în zadar, iar condițiile de trai într-adevăr s-au
schimbat. Dacă, acum 30 de ani, utilizarea telefoanelor inteligente sau a
dispozitivelor cu telecomandă părea utopică, astăzi acestea sunt o parte
indispensabilă a activității umane.

Mai mult ca atît, nu numai condițiile de trai, ci și formele de percepție a
realității și a dezvoltării afacerilor se schimbă. Astăzi, dacă aveți nevoie de un
produs nu mai e nevoie să mergeți la magazin, produsul poate fi achiziționat
online; dacă pregătiți o teză de licență și doriți să vă informați, internetul este
cel mai utilizat mod de documentare, aici puteți găsi știri de ultimă oră, precum
și informații din secolele anterioare; dacă doriți să mergeți în vacanță, dar nu
știți ce destinație să alegeți, internetul vă oferă descrierea traseului, turul
hotelului, fotografii în modul online și chiar impresiile reale ale turiștilor.

Prin existența sa, Internetul schimbă concepte, moduri de existență și
practici stabilite de secole.
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În condițiile unei vieți digitalizate, informația și comunicarea digitală s-au
transformat în valori incontestabile ale activității umane contemporane. Astfel,
prin posibilitățile, platformele și domeniile de activitate disponibile online,
internetul a fost redimensionat și nu ar mai trebui interpretat doar ca un
instrument de conectare, ci trebuie privit ca un nou mediu de activitate, a cărui
existență este determinată de condițiile tehnologice, de voința umană, dar și de
cadrul legal.

Activitatea on-line nu mai este o activitate virtuală, activitatea online a
fost redimensionată semnificativ în ultimii ani, astfel încât activitatea online
este o activitate reală care produce efecte reale.

Astfel, prin acest articol, spre deosebire de opiniile care promovează ideea
unui Internet nereglementat, înaintăm propunerea reglementării domeniului
online, indicând că reglementarea este absolut necesară sau doar prin
reglementare poate fi asigurat un mediu liber, echitabil și egal pentru toate
subiectele implicate în utilizarea noului mediu de activitate - internetul. Totuși,
atragem atenția că noile reglementări trebuie dezvoltate doar pentru noile
realități, iar în alte cazuri, regulile general acceptate pot fi aplicate prin
analogie.

După cum s-a menţionat mai sus, domeniul online este un domeniu
multidimensional care implică activitatea diferitor actori din diferite domenii.
Totuși, prin acest articol, propunem să ne concentrăm asupra cercetării
domeniului serviciilor on-line de telecomunicații, ca o provocare
contemporană a societății informaționale de astăzi
Ce reprezintă serviciile on-line de telecomunicații?

În lumea gadgeturilor și infrastructurii informatice, serviciile on-line de
telecomunicații sunt definite prin termenul de OTT. Conceptul de servicii
over-the-top (OTT) a apărut în sectorul audiovizual în 2010 pentru a se referi
la nouă gamă de servicii on-line, complimentare celor tradiționale, avînd în
vedere televiziunea prin unde hertziene, prin satelit și prin cablu care
presupune furnizarea conținutului audio și media prin intermediul Internetului.
Astăzi, acest concept se referă în mod obișnuit la furnizarea de conținut și
aplicații, inclusiv servicii de comunicații prin Internet (de exemplu, servicii de
voce, servicii de găzduire, servicii de email, mesagerie instantanee, conținut
web (site-uri de știri, platforme sociale etc.), motoare de căutare, conținut
video și multimedia, etc.). Exemplele obișnuite de astfel de servicii sunt:
WhatsApp pentru mesaje text, Skype pentru chat-ul video și servicii de voce
vocală, YouTube pentru partajarea conținutului video, Netflix și HBO pentru
servicii de streaming video, Spotify și Deezer pentru servicii de streaming de
muzică etc. [7].

Cu toate că la nivel mondial există deja diferite practici de reglementare,
la nivel european nu este încă o poziție oficială privind conceptul oficial,
clasificarea și reglementarea noilor servicii OTT până în prezent, dar, în
general, opiniile sunt împărțite în trei tabere. Reprezentanții companiilor de
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telecomunicații, afectați de apariția noilor servicii, au prezentat argumente
pentru atribuirea OTT la categoria de servicii de comunicații electronice și
pentru aplicarea acelorași reguli ca și pentru furnizorii de servicii de
comunicații electronice. Tehnicienii și dezvoltatorii atribuie în mare parte
OTT-urile la categoria de servicii specifice societății informaționale, indicând
că reglementările față de aceste servicii pot fi aplicate prin analogie conform
Directivei privind comerțul electronic. Din ce în ce mai mulți sunt cei care
susțin ideea apariției unei forme distincte de servicii la care trebuie aplicate
reguli noi, iar OTT-urile trebuie considerate ca forme distincte de comunicare.

Termenul OTT a apărut sub presiunea dezvoltatorilor de astfel de
servicii, care prin instituirea sintagmei ,,over the top,, au încercat de fapt să
evadeze din spațiul de reglementare existent aplicabil comunicațiilor
electronice, indicînd că serviciile OTT sunt niște servicii noi, oferite pe dea-a
asupra spațiului on-line[6].

Wikipedia explică "... conținutul over-the-top (OTT) se referă la
furnizarea de conținut audio, video și alte materiale media oferite prin
intermediul Internetului fără implicarea unui operator de rețea în controlul sau
distribuirea conținutului. Furnizorul de Internet poate fi conștient de conținutul
pachetelor de protocol Internet, dar nu este responsabil și nu poate controla
capacităţile de vizionare, drepturile de autor și / sau altă redistribuire a
conținutului.

Fiind conștient de lacunele legislative, elaborînd un studiu privitor la
operatorii OTT, Parlamentul European a menționat că este clar faptul că un
serviciu OTT nu este o rețea de transport, ci este un serviciu care se desfășoară
într-o rețea de internet; în plus, furnizorul de servicii OTT este de obicei diferit
de operatorul rețelei de bază. Din perspectiva Parlamentului European,
serviciul "OTT" reprezintă un serviciu online care poate fi considerat ca
potențial de înlocuire a serviciilor tradiționale de telecomunicații și
audiovizuale, cum ar fi telefonia vocală, SMS-urile și televiziunea [13].

Pentru a accelera în prezent unele clarificări, proiectând în ianuarie 2016
un raport privitor la serviciile OTT, Organismul autorităților europene de
reglementare în domeniul comunicațiilor electronice ("OAREC") definește
OTT drept "conținut, serviciu sau aplicație care este furnizată utilizatorului
final prin reţea de Internet deschisă" și introduce noțiunea de CAPs, în sensul
prezentării noii categorii de actori în domeniul Internetului - furnizori de
conținut și aplicații [2]. Includerea în definiție a faptului că ceea ce este
furnizat poate fi fie conținut, un serviciu sau o aplicație, înseamnă că orice este
furnizat printr-o reţea de Internet deschisă este un serviciu OTT. Această
prevedere apare în general fără implicarea internet provider-ului în controlul
sau distribuirea serviciului. Deoarece serviciul este furnizat prin Internet,
această definiție indică că OTT se referă la conținutul care, de regulă, ajunge
de la o parte terță (furnizor OTT) la utilizatorul final, fără implicarea internet
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providerului. Cu toate acestea, este posibil ca internet provider-ul să ofere
propriile servicii OTT sau parteneri cu furnizori de OTT [2].

OAREC accentuează că definiția OTT nu are un statut juridic: OTT nu
este un termen aprobat sau acceptat de comunitățile naționale sau
internaționale de reglementare și din punct de vedere conceptual acest tip de
servicii urmează a fi atribuit la categoria comunicațiilor electronice, urmînd a
fi abordat drept o formă alternativă de comunicare.

Luînd în consideraţie definițiile menționate mai sus, vom reține că, la
momentul actual, OTT se referă în general la conținuturi bazate pe Internet,
aplicații și servicii care rulează "over-the-top", adică pe de-asupra rețelelor și
sunt accesate de utilizatorii finali printr-o conexiune la internet în bandă largă
fără implicarea directă a unui operator de rețea sau a unui Furnizor de Servicii
de Internet.

Cu toate acestea, pentru evitarea oricăror neînțelegeri, constatăm că
furnizorii OTT indică faptul că frecvent, termenul "over-the-top" este folosit în
mod greșit în lumea de telecomunicaţii pentru a descrie orice serviciu
neadministrat livrat prin servicii online. În contradicţie cu poziția OAREC,
aceștia promovează utilizarea noțiunii "over-the-top" pentru a descrie orice
conținut, servicii sau aplicații furnizate printr-o infrastructură care nu se află
sub controlul administrativ al furnizorului de conținut sau de servicii. Astfel,
dacă un operator oferă un serviciu IP (de exemplu, IPTV) și acest serviciu este
livrat prin infrastructura operatorului (mobil, fix sau altfel), acesta nu ar trebui
considerat ca fiind OTT. Cu toate acestea, dacă același operator, după
construirea unui model de conținut/serviciu, extinde serviciul la orice punct
final IP din rețeaua unui alt operator, atunci acesta devine OTT. Cu alte
cuvinte, furnizorii OTT promovează ideea că un operator care oferă un
serviciu propriilor abonați nu poate fi considerat un actor OTT; mai degrabă
dacă calitatea și lățimea de bandă vor fi aplicate, din punctul de vedere al
furnizorului OTT, serviciul menționat va fi considerat ca un ECS2 administrat
și, dacă nu, va fi calificat ca un serviciu ECS neadministrat. Doar dacă este
extinsă dincolo de limitele infrastructurii de telecomunicații, acesta va fi corect
referit la un serviciu sau un actor OTT [6].

2 Furnizarea ECS administrat se referă la furnizorii care oferind serviciul dețin
controlul asupra rețelei de acces fix sau mobil utilizată pentru distribuirea
acestuia. Furnizorul poate folosi acest control pentru a dimensiona rețeaua și,
în multe cazuri, pentru a rezerva capacitatea rețelei pentru garantarea calității
serviciului. Astfel, serviciile gestionate sunt strâns legate de rețeaua de bază.
Exemple de astfel de servicii administrate sunt telefonia fixă și mobilă și
serviciul IPTV oferit de mulți operatori de rețea.
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Furnizarea serviciilor electronice de comunicare administrate se referă la
furnizorii care oferind serviciul dețin controlul asupra rețelei de acces fix sau
mobil utilizată pentru distribuirea acestuia. Furnizorul poate folosi acest
control pentru a dimensiona rețeaua și, în multe cazuri, pentru a rezerva
capacitatea rețelei pentru garantarea calității serviciului. Astfel, serviciile
gestionate sunt strâns legate de rețeaua de bază. Exemple de astfel de servicii
administrate sunt telefonia fixă și mobilă și serviciul IPTV oferit de mulți
operatori de rețea.

Personal, accept fenomenul noilor realități în cadrul rețelei de internet
legate de conținutul, aplicațiile și serviciile bazate pe Internet, dar nu sunt de
acord cu utilizarea noțiunii de OTT și cu necesitatea de a face diferențe între
conținutul, aplicațiile și serviciile internet furnizate de IP și conținutul,
aplicațiile și serviciile internet furnizate de terți. Analizând interpretarea
furnizată, se pare că termenul OTT a fost introdus în mod artificial ca o
modalitate de a evada de sub cadrul legal actual, de a împiedica asimilarea cu
furnizorii clasici de comunicații electronice și de a evita asumarea obligațiilor.

Sunt de acord că conținutul, aplicațiile și serviciile bazate pe internet
reprezintă realități noi și diferă prin comunicarea electronică clasică, dar
accentele trebuie să fie evidențiate nu doar pe formele de livrare și statutul
operatorilor, ci trebuie să ținem seama și de tipul informațiilor administrate de
CAP, riscurile implicate în contextul administrării, drepturile utilizatorilor.

Revizuind cele menționate mai sus, am identificat trei tipuri de furnizori
de servicii care exersează afaceri similare, dar pretind la diferite niveluri de
reglementare, astfel am identificat furnizorii administratori de servicii de
comunicații electronice - furnizorul care oferă serviciul, are controlul asupra
rețelei de acces fix sau mobil utilizată pentru distribuirea acesteia. Furnizorul
poate folosi acest control pentru a dimensiona rețeaua și, în multe cazuri,
pentru a rezerva capacitatea rețelei pentru garantarea calității serviciului.
Astfel, serviciile administrate sunt strâns legate de rețeaua de bază. Exemple
de astfel de servicii administrate sunt telefonia fixă   și mobilă și serviciul
IPTV oferit de mulți operatori de rețea; furnizorii de servicii online - furnizorii
care se bazează pe internetul public cel puțin pentru o parte din distribuția lor.
Furnizorul deține un control redus sau deloc asupra unei părți a rețelei de
distribuție, în special a rețelelor de acces. Exemple bine cunoscute de servicii
online sunt Skype și YouTube; și furnizorii OTT - furnizorii de aplicații și
servicii bazate pe internet care navighează de-asupra rețelelor și sunt accesați
de utilizatorii finali printr-o conexiune la Internet în bandă largă fără
implicarea directă a operatorului de rețea sau a Furnizorului de Servicii de
Internet.

Având în vedere cele menționate mai sus, este clar că posibilitățile de
asigurare a calității serviciilor sunt diferite și că operatorul are obligații impuse
de lege pentru a asigura calitatea serviciilor oferite, obligații de păstrare a
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confidențialității, neutralității și interoperabilității, dar furnizorilor OTT nu li
se prescriu, pentru moment, nicu un fel de obligații,

Problema care apare este legată de conținut, și aplicațiile care permit
introducerea unui conținut care nu este administrat. Astfel, apare o întrebare, ar
fi corect să se distingă subiectele implicate în activitatea on-line numai după
modul de operare a serviciilor, mă refer în acest sens la serviciile / conținutul /
aplicațiile furnizate de operator prin propria sa rețea și servicii / conținut /
aplicații de peste tot, adică prin intermediul unei rețele străine? Sau ar fi
oportun, totuși, să diferențiem subiecții, de asemenea, în funcție de tipul de
informație administrat, de drepturile care pot fi exercitate, de riscurile generate?

Ca răspuns la această întrebare, considerăm că, pentru a preveni
confuziile, subiecții online trebuie diferențiați nu numai în funcție de modul în
care sunt furnizate conținutul / aplicațiile / serviciile, ci și de tipul activității
online efectuate. Ca rezultat, am putea distinge furnizorii de conținut,
furnizorii de aplicații, furnizorii de servicii, furnizorii de internet etc., stabilind
obligații și drepturi separate pentru fiecare categorie, indicând în același timp
necesitatea de a cumula toate drepturile și obligațiile derivate din statutul
subiectului (operatorului). Astfel, dacă operatorul este atât un furnizor de
internet, cât și un furnizor de aplicații, acesta își asumă ambele categorii de
drepturi și obligații.

Considerăm că printr-o astfel de interpretare ar putea fi eliminată
inegalitatea ridicată în prezent de operatorii de internet care investesc în
infrastructură, dar ale căror servicii sunt în scădere. În mod similar, această
formă de reglementare ar aduce claritate cu privire la statutul juridic al fiecărui
tip de subiect implicat în activitatea online, stimulând creșterea și
competitivitatea.

Conținutul, aplicațiile și serviciile bazate pe Internet trebuie sau nu
reglementate?

Reglementarea internetului este o altă problemă complicată, iar aici
există de asemenea opinii diferite, domeniul tehnologic susține că internetul
trebuie să rămână liber și că nu există nici un spațiu pentru normele
guvernamentale, în state opuse să încerce să demonstreze că conținutul
neregulat pe internet, aplicațiile și serviciile ar putea prezenta un pericol. La
nivel european, autoritățile de reglementare confirmă necesitatea reglementării
și precizează că cadrul de reglementare existent nu se aplică la OTT ca
ansamblu.

Prin acest articol vom lua partea statului și vom pleda pentru
reglementarea conținutului, aplicațiilor și serviciilor bazate pe Internet.

Lipsa reglementării lasă loc pentru interpretare și manevră, dar în același
timp poate transforma internetul într-o gaură neagră care poate genera
construcția unei lumi greșite, construită în contradicție cu normele morale,
interesul comun și binele comun, concentrându-se doar asupra valorile
comerciale și materiale.
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Conținutul viral, problemele de securitate și confidențialitate, lipsa
serviciilor de calitate, aplicațiile periculoase și jocurile necontrolate,
manipularea psihologică, știrile false, discursul de ură, încălcările drepturilor
de autor sunt puținele din consecințe care ne-ar putea afecta într-un mediu
nereglementat. În astfel de circumstanțe, îmi propun să mă gândesc la câteva
întrebări: "Internetul nereglementat" înseamnă într-adevăr Internetul gratuit?
Internetul gratuit este într-adevăr miza? Dețin operatorii de internet suficiente
calități morale pentru a se putea opune noilor provocări? Cred că nu, de aceea
cred că prin stabilirea unor reguli clare, adoptarea de standarde comune și prin
introducerea de tehnici și autorități de control am putea preveni răul și
reglementarea OTT ar putea fi impusă ca o modalitate de combatere a
criminalității informatice.

Perspective de viitor
Informațiile prezentate mai sus arată că reglementarea conținutului,

aplicațiilor și serviciilor pe internet se prezintă ca o discuție reală cu multe
întrebări, dar puține răspunsuri. Cu toate acestea, avem multe opinii evocate,
nu avem o imagine clară a conținutului, aplicațiilor și serviciilor bazate pe
internet pe care trebuie să le reglementăm. Pentru moment, avem o mare
varietate de servicii și aplicații și forme de furnizare a conținutului (servicii de
voce, servicii de găzduire, servicii de mesagerie instantanee prin servicii de e-
mail, conținut web, site-uri de știri, social media, motoare de căutare, conținut
video și multimedia) nu avem o înțelegere comună a clasificării și asimilării
acestora. În acest fel, identificarea clară a conținutului, aplicațiilor și serviciilor
pe care intenționăm să le reglementăm trebuie să fie stabilită ca o prioritate în
succesiunea acțiunilor pe care le propunem să le facem.

Este clar că serviciile OTT sunt realități noi, care vor afecta viitoarea
noastră existență și munca, de aceea să construim un viitor în modul în care
făceam până acum, cred că este greșit, este mai bine să creezi ceva nou, care
va lucra pentru viitor decît să creezi ceva ce va fi o soluție doar pentru moment.
Ar trebui să promovăm noi reglementări, care vor fi concepute special pentru
noile realități și apoi vor fi adaptate la noile provocări în cazul în care vor
apărea în timp. Mai mult decât atât, trebuie să ținem cont de faptul că
însumarea tuturor conținuturilor, aplicațiilor și serviciilor bazate pe internet
într-o realitate mare ar putea fi impusă ca un exercițiu imposibil, grație
diversității lor, de aceea, atunci când ne gândim la o nouă reglementare, trebuie
să ne gândim la diferiți operatori de internet care se ocupă cu administrarea de
conținut, aplicații și diferite servicii. Reglementările trebuie să ia în
considerare tipul de serviciu și drepturile care trebuie protejate într-un mod
diferențiat și specific. Serviciile oferite de agențiile de turism, instituțiile
financiare, închirierea de proprietăți sau cele care oferă servicii de transport
local alternative considerate servicii publice nu ar trebui să fie reglementate în
același mod. Cu toate acestea, trebuie să creăm o bază juridică comună pentru
întregul domeniu bazat pe internet, aplicații și servicii prin introducerea unor
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principii generale legate de asigurarea drepturilor fundamentale ale omului,
securitatea și contribuția la dezvoltarea egală a tuturor operatorilor de internet.

Dacă nu avem o jurisdicție unică a internetului, trebuie să ne concentrăm
eforturile noastre și a tuturor părților interesate în aceeași direcție, indiferent de
țară sau autoritate. Noua legislație nu ar trebui să separe interesele companiilor
de comunicații de cele ale OTT, ci trebuie să se concentreze pe interesele
utilizatorilor finali, șși să se dezvolte în vederea promovării cooperării între
toți operatorii de internet. Cu toate acestea, autoreglementarea, certificarea,
standardizarea, inclusiv certificarea filologică, ar trebui promovate la toate
nivelurile astfel încît prin instituirea acestor mecanisme să fie posibil de
acționat în vederea contracarării și prevenirii abuzurilor și daunelor.

În concluzie, putem menționa cu siguranță, că pentru moment, ne
confruntăm cu noi realități sociale dar și juridice legate de apariția și utilizarea
în masa a internetului, publicarea conținutului on-line, utilizarea aplicații și
serviciilor interneconectate. Suntem de acord că, în ultima perioadă,
înțelegerea noastră comună despre internet a fost schimbată și construcția
comună a World Wide Web este distrusă, avem noi realități, noi operatori, noi
cerințe și noi provocări și, ca urmare, trebuie să găsim noi concepte, noi reguli
și noi forme de control și cooperare și, astfel, să contribui la contracararea și
prevenirea noilor formăe de riscuri și încălcări.
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Abstract
The approach to public policies from the perspective of systemic political
science encompasses two main intellectual traditions: the American
actionalism / communitarianism and the European institutionalism / etatism.
The development of the concept of public policy is currently marked by the
challenges of globalisation and the emergence of non-state political, economic
and social stakeholders that are more and more involved in community
development processes.
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Privind evoluția istorică a civilizațiilor, observăm o continuă
complicare a structurilor, mecanismelor și conținuturilor vieții private și ale
vieții publice, proces în care rolul diverselor instanțe conducătoare (laice sau
religioase, locale, naționale sau internaționale) a devenit și el din ce în ce mai
important. Practic, pe măsură ce ne apropiem de timpurile prezente, vedem
cum societățile părăsesc simplitatea vieții de odinioară a micilor grupuri
constituite pe baza rudeniei și a vecinătății, pentru a intra în rețele tot mai
ample de interdependență economică, culturală sau de securitate. Fenomenul în
cauză a fost numit ”globalizare”, termenul vrând să semnifice faptul că orice
lucru care se întâmplă într-un colț îndepărtat al planetei poate să ne influențeze
hotărâtor viața, că nimic din ceea ce se petrece în lume nu rămâne fără
consecințe pentru fiecare dintre noi. Putem să ilustrăm această aserțiune cu
nenumărate exemple din sfera producției și distribuției bunurilor de larg
consum (majoritatea produselor tranzacționate pe plan mondial fiind realizate
la distanțe apreciabile față de consumatori), din sfera sănătății (maladiile cu
transmitere virală deplasându-se cu viteza aeronavelor și cu libertatea pe care o
presupun regulile internaționale ale circulației persoanelor), a culturii
(modelele majore – european, american, asiatic, islamic etc. – interferând și
generând procese de ”aculturație”) și a siguranței comunitare (provocările din
acest domeniu atingând aspecte precum securitatea energetică, alimentară,
poluarea mediului sau acțiunile teroriste – toate transgresând frontierele
statelor).

Complexitatea societății contemporane este redată, în teoria socială,
prin mai multe modele care încearcă să vizualizeze palierele realității și
interacțiunile dintre ele. Unul dintre modelele de acest gen este cel sistemist.
Deși criticat pentru inevitabilul său schematism, el are meritul de a distinge cu
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claritate subsistemele societății globale, influențele reciproce dintre acestea,
dar mai ales mecanismele prin care autoritățile politice procedează la reglarea
ansamblului comunitar. Ideea de bază a paradigmei sistemice din științele
sociale (dezvoltate de autori precum David Easton, Jean-William Lapierre,
Jean-Claude Lugan etc.) este aceea că societatea e alcătuită și funcționează ca
un uriaș ansamblu homeostatic, asemănător organismelor biologice, dar de o
complexitate superioară, în virtutea elementului cognitiv-informațional ce îi
reglează echilibrul. În tabloul sistemic al societății, se schițează ideea de fond
că umanitatea are două orizonturi de complexitate și de întindere totodată:
intra-societalul (asimilabil comunităților de nivel național, statal) și extra-
societalul (asimilabil întregii civilizații). În cadrul acestora, se evidențiază mai
multe subsisteme (domenii) specializate: biosocialul, ecosocialul, economicul,
culturalul și politicul. Toate acestea sunt corelate structural și funcțional, iar
coordonarea lor revine în mod cert politicului.

Maniera în care politicul reglează funcționarea societății (uneori
facilitând-o, alteori blocând-o) este descrisă de sistemism în termeni de feed-
back sau de ”retroacțiune”. Astfel, de la fiecare dintre subsistemele societății
pleacă spre sfera politicului (a decidenților, mai exact) diverse cereri de
reglementare, de intervenție în sens larg (de exemplu, întreprinzătorii pot cere
scăderea impozitelor pe profit; funcționarii publici pot cere creșterea salariilor;
tinerele familii – locuințe sociale și alocații pentru copii; educatorii – școli
civilizate și dotate; medicii – spitale curate și tehnică avansată etc.). Către
politic se îndreaptă, de asemenea, o seamă de resurse comunitare (precum
banii rezultați din impozite și din exploatarea întreprinderilor statului, forța de
muncă disponibilă, suportul simbolic al populației), dar și de constrângeri care
limitează capacitatea de răspuns la cererile sociale (lipsa resurselor bugetare,
plafoanele de deficit stabilite prin politicile macro-economice, deficitul de
capital social și de capacitate administrativă, riscurile ecologice și catastrofele
naturale, tabu-urile sociale, conjuncturile politice etc.).

În toate societățile (indiferent de nivelul lor de civilizație, de
transparență și corectitudine), relația dintre cereri, resurse și constrângeri
comunitare nu este regizată de o ”aritmetică politică” infailibilă, prin care
problemele societății să fie rezolvate imparțial, în folosul majorității populației,
fără părtinire. Realitatea arată că totdeauna deciziile politice, rezultate în urma
unor etape pregătitoare parcurse pas cu pas sau ”pe sărite” (cum sunt: filtrarea
cererilor, mobilizarea resurselor, competiția și reducerea cererilor,
determinarea problemelor critice), sunt expresia jocurilor de interese, a
situațiilor de negociere, a subiectivității actorilor politici sau chiar a întâmplării.
În tot acest amalgam de factori, intervin elemente intra-societale și extra-
societale, din care unele rămân la vedere, în vreme ce altele fac parte din
culisele politicii. Schematic și neutru, politicului îi revine sarcina de a discerne
care sunt problemele cu adevărat importante pentru o colectivitate, de a
identifica și mobiliza resursele în vederea rezolvării respectivelor probleme,
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dar și de a pune efectiv la lucru resursele, în profitul comunității. În fapt, însă,
politica de zi cu zi este foarte departe de idealul binelui public, slujind cu
precădere cauzele private ale politicienilor și ale grupurilor de interese care îi
susțin.

O asemenea stare de lucruri nu ar putea fi tolerată, însă, de către
societate în mod formal, știut fiind apetitul maselor pentru moralitatea publică.
Chiar dacă se cunoaște îndeobște traseul real al transformării unui interes
particular în interes public, lumea preferă să se iluzioneze cu discursuri despre
binele comun și să se solidarizeze cu anumite viziuni (ideologice, de partid sau
de clan) ale acestuia. Dinspre autoritățile politice, emană în mod necesar
asemenea discursuri persuasive, care preferă, în ultimul timp, să evoce tot mai
puțin valori ideologice, accentuând în schimb asupra unor detalii tehnice
(științifice), cu aură de ”necesitate”. Așa se nasc politicile publice: ca proiecte
de reglare a societății globale, absolut necesare, de neevitat, pe care orice
decident și le asumă, indiferent de culoarea sa politică. Altfel spus, este vorba
despre un mecanism de ”raționalizare post-factum” a unor decizii pe care
autoritățile le iau și pe care le pun în aplicare în numele societății, fără ca ele să
fie neapărat și înspre binele societății.

Din perspectivă sistemică, politica publică este ansamblul
operațiunilor de diagnosticare a problemelor sociale, de evaluare a caracterului
lor urgent, de stabilire a resurselor și mijloacelor de intervenție, precum și de
evaluare a impactului intervenției în sectorul social vizat (eventual în
ansamblul societății). Ca subsistem central al societății globale, politicul (statul
și autoritățile administrației locale) operează astfel reglajele necesare prin
intermediul acestui instrument numit politică publică.

Literatura dedicată politicilor publice oferă câteva definiții ale
acestora, subsumate modelului intelectual în care s-au dezvoltat știința politică
și arta guvernământului în spațiul european, pe de o parte, respectiv în Statele
Unite ale Americii, pe de altă parte. Astfel, de-a lungul secolului XX,
europenii au gândit politicile publice predominant din perspectiva statului, în
cadrul căruia o elită educată și responsabilă are sarcina guvernării, exercitând-
o prin intermediul instituțiilor administrative. Americanii, însă, au considerat
că politicile publice nu comportă doar existența unui aparat de stat competent,
responsabil și bine intenționat, ci și participarea efectivă a comunităților,
precum și a unor foruri de expertiză / consiliere specializate și independente în
analiza și soluționarea problemelor sociale.

Dintru început, trebuie precizat faptul că sintagma politici publice
acoperă două arii de semnificații: una referitoare la reflecția (știința) politică,
alta la acțiune. În prima, prin politicile publice este desemnat un domeniu
disciplinar al științei politice, pe care Lawrence Mead îl delimita ca o abordare
a studiului politicii care analizează procesul guvernării în lumina problemelor
publice majore. Apariția acestui tip de abordare științifică a proceselor politice
(știința cu scop practic, utilitar) a avut loc în primele decenii ale secolului XX,
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în mediile universitare americane, preocupate de problemele practice ale
gestionării domeniului public. Prin contrast, știința politică europeană se
menținea, la acea vreme, în cadrele formal-normative ale analizei instituțiilor,
politicile publice fiind lăsate pe seama unor studii aplicative de administrație.
Cu alte cuvinte, studenții americani în științe politice învățau cum să
proiecteze o politică publică, să o aplice și să o evalueze, pe când studenții
europeni făceau teoria statului.

În cea de-a doua arie de semnificații (”acționale”), se regăsesc relativ
multe definiții ale politicilor publice ca procese sau acțiuni de proiectare și
realizare a unor schimbări sociale, prin pârghiile autorității publice. În cele ce
urmează, vom reda principalele definiții din a doua arie de semnificații,
deopotrivă din perspectivă etatistă (europeană) și comunitaristă (americană).

Din perspectivă etatistă, politicile publice sunt definite
drept ”intervențiile unei autorități învestite cu putere publică și legitimitate
guvernamentală asupra unui domeniu specific al societății sau teritorial”
(Boussaguet, 2009, p. 197). Se subînțelege faptul că intervențiile respective
trebuie să aibă un impact oarecare asupra societății (nefiind doar simple
operațiuni rutiniere de întreținere a aparatului de stat), astfel încât prin
politicile publice desemnăm ”suma activităților guvernelor – fie că acționează
direct, fie prin intermediul unor agenți – care au o influență asupra vieții
cetățenilor” (Peters, 1986, p. 484). Faptul că viața cetățenilor este afectată de
politicile autorităților guvernamentale l-a determinat pe politologul Harold
Lasswell să spună că politicile publice sunt ”cele mai importante alegeri” pe
care este chemat să le facă factorul politic. Putem ilustra definițiile de mai sus
cu măsuri guvernamentale de genul: stimularea înnoirii parcului auto,
garantarea guvernamentală a creditelor individuale pentru construcția de
locuințe, acordarea de facilități fiscale agenților economici care angajează
șomeri sau tineri absolvenți, impunerea unor standarde de calitate și de
securitate în producerea și comercializarea alimentelor, stabilirea limitelor
admise și monitorizarea poluării în marile aglomerări urbane, impunerea
normelor de siguranță în construcții, stabilirea standardelor de calitate în
educație, informatizarea serviciilor publice, sprijinirea specifică a unor
categorii de persoane (”copiii străzii”, toxicomani, persoane cu dizabilități) etc.

Ideea de intervenție a autorităților guvernamentale într-un domeniu
oarecare al societății nu trebuie înțeleasă, însă, exclusiv ca o acțiune; există și
situații în care politica publică rezidă în non-acțiunea statului, adică în lăsarea
deliberată a lucrurilor să se petreacă ”de la sine”. De aceea se poate formula o
definiție mai completă a politicii publice în felul următor: ”direcție de acțiune
sau lipsă a acțiunii aleasă de autoritățile publice, ca răspuns la o anumită
problemă sau la un set de probleme interconectate” (Pal, 2002, p. 21). O
asemenea formulă regăsim și în clasica definiție a lui Thomas Dye: ”tot ceea
ce un guvern decide să facă sau să nu facă”.
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În afara concepției potrivit căreia politicile publice țin prin excelență
de autoritățile guvernamentale (considerate apte să realizeze interesul public),
există și o altă perspectivă, mai nuanțată, care aduce în discuție conceptul de
guvernanță. Prin guvernanță se înțelege ”procesul de coordonare a actorilor, a
grupurilor sociale și instituțiilor, în vederea atingerii unor obiective definite și
discutate în mod colectiv. Guvernanța face trimitere astfel la ansamblul de
instituții, rețele, directive, reglementări, norme, aplicații politice și sociale,
precum și la cel al actorilor publici și privați care contribuie la stabilitatea unei
societăți și a unui regim politic, la orientarea sa, la capacitatea de a dirija și la
cea de a furniza servicii și de a asigura legitimitatea sa” (Boussaguet, 2009, p.
148). Tratarea politicilor publice din perspectiva guvernanței își are originea în
cultura americană, în care există o îndelungată tradiție a democrației, a
spiritului asociativ și a apelului autorităților la expertiza extra-guvernamentală.

În spațiul european (dominat până nu demult de etatism), problemele
guvernanței au devenit subiect de dezbatere în contextul demonstrării
incapacității statului de a rezolva marile probleme ale societății și de a
răspunde satisfăcător la preferințele cetățenilor. De asemenea, guvernanța
apare și în contextele politicilor publice ale Uniunii Europene, care au trei
caracteristici esențiale: a) se sintetizează prin întrepătrunderea mai multor
nivele de conducere politică (incluzându-l și pe cel statal, dar nelimitându-se la
el); rezultă din competiția intereselor unor actori, grupuri, rețele de acțiune
publică ce depășesc nivelul statului, evidențiind interdependențe multiple; c) se
realizează prin exercitarea, de către Comisia și Parlamentul European, a unui
rol de ”antreprenor politic” ce creează parteneriate și coaliții cu diverși actori
statali și non-statali.

Privite din perspectiva conceptului de guvernanță, politicile publice
sunt ansamblul acțiunilor de identificare și soluționare a problemelor de
interes general, prin acțiunea conjugată a autorităților politico-administrative
și a actorilor interesați din societatea civilă.

Utilizarea ”oficială” a conceptului de politică publică, în mediile
guvernamentale românești, este legată de apariția Hotărârii Guvernului nr.
775 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de
elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central. În
termenii acestui document, politicile publice reprezintă totalitatea activităţilor
desfăşurate de administraţia publică centrală de specialitate în scopul
soluţionării problemelor de politici publice identificate (soluționarea
realizându-se prin intermediul unuia sau mai multor acte normative).

Conceptul de politică publică nu este folosit doar în sensurile fixate
prin definițiile evocate anterior; în diverse contexte de viață cotidiană, acest
concept are și alte utilizări sau semnificații, după cum urmează:
- delimitarea domeniilor de acțiune guvernamentală (de exemplu: politica

economică, politica externă, de apărare, de sănătate, de mediu, socială,
educațională, culturală etc.);
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- definirea unui proiect social, a unui scop ce urmează a fi atins prin
acțiunea guvernamentală (în această situație, conceptul de politică publică
este parțial similar cu cel de plan, program sau strategie, ca de exemplu:
Planul național antisărăcie și promovare a incluziunii sociale; Strategia
Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2020-2030);

- acțiunea specifică (cu caracteristică de instrument, modalitate, etapă) a
unei autorități publice, pentru atingerea unui obiectiv (de exemplu:
politica Primăriei de susținere a întreprinzătorilor care valorifică tradițiile
locale, politica de atragere a investitorilor străini – toate acestea fiind
mijloace în atingere a unui scop mai amplu, precum dezvoltarea locală
durabilă);

- decizia, acțiunea punctuală sau atitudinea guvernului în raport cu o
problemă socială importantă (de exemplu: politica anticorupție, politica
vizând transparența decizională);

- cadrul normativ ce reglementează un domeniu de activitate, o situație
socială etc. (de exemplu: Codul Educației; pachetul legilor vizând reforma
justiției; legislația privind reforma sistemului de pensii sau salarizarea
unitară în sistemul bugetar);

- aplicarea unui program guvernamental (de exemplu: programul ”Cornul și
laptele”, politica de reconversie a forței de muncă disponibilizate din
sectorul minier);

- produs al acțiunii guvernamentale, adesea cu rol instrumental, în atingerea
unor obiective de interes public (de exemplu: creșterea alocărilor de
resurse financiare pentru domeniul cercetării științifice, declararea unei
zone ca fiind defavorizată);

- proces de schimbare planificată, pe termen îndelungat, a unui domeniu al
vieții sociale (de exemplu: politica de stimulare a creșterii demografice,
politica de formare a spiritului civic-asociativ, de educare a populației în
sensul protecției mediului sau al practicării unei alimentații sănătoase etc.);

- rezultat al acțiunii guvernamentale;
- teorie sau model de acțiune politică.

Politica publică, în sensul de acțiune / non-acțiune a unei autorități
administrative cu scop de rezolvare a unei probleme sociale, are o seamă de
caracteristici care o diferențiază atât de activitățile actorilor non-politici, cât și
de reacțiile adaptative spontane ale instituțiilor administrative:

a) intenționalitatea: caracterul voluntar, non-aleatoriu, centrat pe un
obiectiv bine definit, proiectat în detaliu; din perspectiva acestei
caracteristici, politicile publice diferă de acțiunile ”reactive”, spontane
și neelaborate ale autorităților, care se văd nevoite de multe ori să
rezolve ad-hoc situații de criză, să dea răspunsuri urgente la cereri ce
nu suportă amânare, să ia măsuri sub presiunea străzii, în lipsa unei
strategii coerente etc.;
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b) coerența și complexitatea: existența unui ansamblu de măsuri
interdependente (sub forma ”setului” sau ”pachetului de legi”, a
programelor pe termen lung, planurilor inter-sectoriale etc.),
coordonate temporal și logic, cu alternative de acțiune pentru toate
scenariile de realizare;

c) amploarea: politicile publice se deosebesc de acțiunile ONG-urilor
sau ale agenților privați (care desfășoară diverse campanii, proiecte,
programe de susținere a unor persoane sau micro-grupuri, pentru
scopuri limitate) prin aceea că se adresează unei populații
semnificative numeric (de exemplu: tineretului, vârstei a treia,
salariaților din sistemul bugetar, locuitorilor din mediul rural / urban,
fermierilor, micilor întreprinzători sau chiar întregii populații a unei
țări), prin durata acțiunii (care depășește evenimențialul, ocazionalul),
precum și prin efectele la scară macro-socială sau sectorială;

d) asumarea publică: definirea explicită a schimbării pe care autoritatea
administrativă o urmărește prin politica propusă, prezentarea
transparentă a mijloacelor de acțiune și a beneficiarilor, precum și a
efectelor colaterale; asumarea publică presupune și cunoașterea
(nominalizarea) actorilor politico-administrativi care au inițiat și au
pus în aplicare o politică, fără ca aceștia să se ascundă în spatele
instituțiilor, al ”grelei moșteniri lăsate de guvernele / administrațiile
anterioare” sau al așa-ziselor ”cerințe ale organismelor internaționale”;

e) responsabilitatea: este asociată asumării publice, referindu-se la
suportarea consecințelor morale, politice și juridice ale aplicării unei
politici publice; în acest sens, operează diversele acte normative
privind responsabilitatea ministerială, răspunderea funcționarilor
publici și a managerilor publici etc.; operează, de asemenea,
sancțiunea electorală;

f) legalitatea: se referă, pe de o parte, la faptul că orice politică publică
se realizează în interiorul ordinii constituționale și legale, niciun
argument privind necesitatea sau oportunitatea neputând justifica
abaterea de la lege (cu alte cuvinte, chiar dacă s-ar putea obține
rezultate bune prin eludarea sau încălcarea legilor, acest lucru nu
poate fi admis în sistemele democratice; de exemplu, nu se poate
proceda la expropriere pentru interesul public fără justa despăgubire și
fără respectarea dreptului proprietarului de a contesta în instanță actul
de expropriere, chiar dacă acest fapt poate întârzia mult construcția
unei autostrăzi de care are nevoie stringentă întreaga societate); pe de
altă parte, legalitatea se referă la faptul că politicile publice se
stabilesc și se execută prin intermediul unor acte normative, care
prevăd cadre și modalități de acțiune, responsabilități, recompense și
sancțiuni.
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Apariția conceptului de politică publică și structurarea activității
autorităților administrative (de la toate eșaloanele) în ”logica proiectelor”
pentru punerea în practică a diverselor politici de dezvoltare sectorială
reprezintă o adevărată mutație în practica administrativă și guvernamentală,
având drept consecință imediată accelerarea proceselor deconcentrării și
descentralizării.
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Abstract
The ordinate and coherent character of the concept in its intimacy is given by
the finding and assuring some logical requirements of the construction and
validity of the norms. The juridical order rules both the significant social
behaviors from the juridical point of view of the individuals and the diversity
of the considered juridical relations between the diverse institutional
subsystems of the state, between the diverse subsystems of the considered
global society. In the Kelsian way, the juridical order is correlated with the
concepts of rule of law and state law, without the existence of an identity of
contain of those three concepts. The juridical order is au equipotent concept in
relation with the concept of normative order. On the other hand, the juridical
order is the normative stratum that sustain and legitimizes the rule of law. Also,
were underline that the juridical order is a concept which contain three
directions: the national juridical order, the communitarian juridical order and
the international juridical order.
Keywords: juridical order, international juridical order, communitarian
juridical order, rule of law, public order.

Statutul normelor juridice în interiorul universului existenţei umane
este bine cunoscut. Pornind de la accepţiunea dată de Tudor Cătineanu valorii
morale, aceea potrivit căreia aceasta este “acea realitate sau acea componentă a
realităţii – componentă obiectivă - inerentă actelor umane şi relaţiilor umane
pe care oamenii o reflectă spontan-reflexiv în ipostaza de calitate şi o
recomandă ca însuşire,” putem aprecia norma juridică tocmai ca fiind
recomandarea făcută oamenilor pentru a adera apreciativ, acţional şi
comportamental la o anumită valoare juridică. Rezultă, deci, că fiecărei valori
juridice îi este ataşată, în sistemul dreptului, o normă juridică derivată.
Relaţiile de interdeterminare dintre normă şi valoarea juridică sunt deosebit de
complexe. “Norma are ca nucleu conceptual valoarea” – spune Tudor
Cătineanu, în timp ce, parafrazându-l pe Petre Andrei, criteriul după care
judecăm o faptă drept dreaptă sau nedreaptă este conformitatea cu o poruncă,
cu o lege, care permite sau opreşte săvârşirea unei acţiuni”. Considerăm că
raportul de preeminenţă, de determinare dintre normă şi valoarea juridică este
inteligibil doar sub aspect doctrinar, el fiind rezolvat diferit în doctrinele
descriptiviste în raport cu cele normativiste, realitatea juridică la care se
raportează teoreticienii fiind diferită doar sub aspect istoric.
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Conceptul de ordine este un instrument metodologico-teoretic utilizat
odată cu teoria generală a sistemelor, beneficiind de o definiţie nu întotdeauna
lipsită de ambiguităţi, de reservations mentalis, încă din anii ‘60. Totuşi, forme
preconceptuale se pot descifra în unele texte din antichitate, începând cu
presocraticii, în special plecându-se de la înţelegerea raportului dintre ordine
naturală – ordine socială – ordine morală, cu consecinţe pentru ordinea
juridică (Moroianu, 1990,” Revista de filosofie”, nr.1).

Este foarte adevărat, conceptul de ordine este de sorginte teologică (în
mod deosebit, la Fericitul Augustin), însuşit de către filosofiile fizicaliste
(excelând în utilizarea sa teoriile mecanice ale secolelor XV – XVIII), adoptat
de biologie mai ales la început şi mijloc de secol XX.

Nici ştiinţele politice nu ignoră un astfel de concept, orice discuţie
privind raportul dintre putere şi politică propunându-şi ca valoare esenţială,
din punctul de vedere al guvernanţilor, conceptual de ordine (Ch. Debbasch,
J.M. Pontier, 2000, p.6) politicul fiind ,,activitatea socială care îşi propune să
asigure, prin utilizarea forţei în mod general bazată pe drept, securitatea
exterioară şi concordia interioară a unei unităţi politice particulare care să
garanteze ordinea în mijlocul luptelor generate de diversitatea şi de divergenţa
de opinii şi de interese”(Ibidem).

Conflictele de interese care apar pe scena menţinerii şi păstrării
ordinii sociale sunt prezentate pentru prima dată într-o teorie sociologică a
conflictelor de către George Simmel. Conform acesteia, oamenii apar ca nişte
indivizi a căror existenţă constituie parte integrantă din viaţa grupului de care
aparţin, viaţa acestora constituind atât parte, cât şi produs al asocierii lor la
grup. Aceste grupuri se constituie atunci când membrii care le compun au
nevoi şi interese comune, care pot fi realizate prin acţiuni colective. De aceea,
primează aprecierea că, comportamentul indivizilor, este mai bine înţeles în
contextul grupului din care fac parte, unde comportamentul fiecăruia se
regăseşte în comportamentul colectiv .

În societate, pe măsură ce vor apărea alte interese, vor apărea mereu
alte grupuri care le vor susţine, în timp ce altele vor dispare ca urmare a
faptului că nu mai au un scop deservit.

Participarea individului la viaţa de grup, unde va cunoaşte gustul
succesului dar şi al eşecului, îl face pe acesta să se simtă cât mai util grupului
respectiv şi îi oferă o motivaţie în plus a utilităţii sale în cercul în care trăieşte
şi acţionează. Grupul de care aparţine individul are astfel demonstrată
loialitatea acestuia faţă de ideile şi crezul social care-l guvernează. În tot acest
timp, ordinea socială în cadrul grupului este păstrată, ea nu va avea de suferit
decât atunci când alţi indivizi, aparţinând altor grupuri, tind să se suprapună cu
interesele şi scopurile grupului social iniţial.

În asemenea situaţii, membrilor grupului li se oferă posibilitatea de a-
şi arăta loialitatea, fapt care îi determină pe aceştia ori să încalce ordinea
socială sau, în cazul de faţă, să lupte pentru a-şi păstra ordinea şi liniştea
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socială. Cu cât individul va acţiona mai des pentru apărarea interesului de grup,
cu atât el îşi va demonstra loialitatea faţă de acesta.

Nu poate exista ordine socială fără existenţa unor norme şi reguli
sociale care să conducă pe indivizii care formează grupul social.

Conceptul de ordine juridică semnifică un ansamblu, o mulţime bine
ordonată şi coerentă (prin aflarea unor criterii interne în conformitate cu ale
căror cerinţe logice se constituie şi se validează) de norme juridice şi de
instituţii juridice prin care o societate se organizează juridic şi politic, precum
şi modul de reglementare, prin astfel de norme şi de instituţii, a relaţiilor dintre
diversele subsisteme ale societăţii global considerate, a relaţiilor părţilor
componente ale însuşi ansamblului normativ şi instituţional respectiv.

Ordinea juridică într-o societate joacă rolul axului central al întregului
sistem, fiindcă normele juridice, cu toate că sunt norme care reglementează
convieţuirea în societate, îşi au caracteristici bine determinate, care le
evidenţiază în raport cu celelalte norme sociale. Normele care reglementează
ordinea juridică, odată adoptate, devin obligatorii pentru fiecare parte a
sistemului social, prin intermediul lor, societatea organizându-şi propriile
reguli de ordine juridică, reguli care, în final, trebuie să conducă spre păstrarea
şi asigurarea ordinii sociale. Ordinea socială poate fi asigurată doar în măsura
în care întreaga paletă de activităţi a membrilor grupului social se circumscrie
respectării regulilor normative stabilite şi unanim acceptate. Dacă sfera
activităţilor desfăşurate de indivizii unei colectivităţi este mai largă, cu atât
mai amplă trebuie să fie aria regulilor sociale care îi călăuzesc.

Colectivitatea urmăreşte prioritar stabilirea unor măsuri de prevenire
şi sancţionare a comportamentului indivizilor care îi încalcă regulile, tulburând
astfel ordinea socială. Procedează aşa tocmai pentru a asigura protecţia şi
apărarea socială a indivizilor care compun grupul social, modalităţile de
acţiune fiind specifice instituţiilor abilitate să acţioneze pentru prevenirea,
represiunea şi constrângerea penală a celor care încalcă legea.

Ordinea socială presupune, aşa cum de altfel am mai subliniat, un
întreg ansamblu de norme, reguli, uzanţe, cutume, obligaţii, interdicţii etc. pe
baza cărora se desfăşoară raporturile dintre indivizi, organizaţii sau grupuri
sociale.

Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului nu pot fi respectate
dacă nu există ordine socială, unde echilibrul dintre structurile proprii, instituţii,
indivizi, este absolut necesar, fiindcă numai acestea asigură bunul mers al
societăţii.

Este însă adevărat că, încercând o definiţie aproximativă a conceptului
din perspectiva teoriilor normativiste, şi argumentul cel mai potrivit aici este
doctrina kelseniană, este dificil a vorbi de o ordine juridică fără a o lega de o
ordine de drept şi de o ordine statală, în sens politic, altfel spus printr-o
referinţă la stat. Orice normă, în mod deosebit norma juridică, este un
imperativ, o sollen-sentinţă (Hans Kelsen, 1991, p.2) ce semnifică un act de
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voinţă îndreptat asupra unui comportament uman personal sau de grup, un act
de directă intenţionalitate ce impune şi este valid prin însăşi existenţa sa ca
normă (Ibidem). Or, producerea şi aplicarea normei, a normelor induc în mod
expres şi necesar existenţa unei organizări coercitive a comunităţii sociale ca
stat.

Statul este o ordine coercitivă, puncta Kelsen, astfel că statul, ca
organizare politică a societăţii, este ordinea de drept, fără însă a identifica
statul cu însăşi ordinea de drept (Ibidem).

Într-o societate, activitatea socială cotidiană nu se poate desfăşura în
bune condiţii dacă nu există şi dacă nu se respectă o ordine socială, activitate
care asigură o desfăşurare obişnuită, normală, a vieţii de zi cu zi a membrilor
societăţii.

Se impune cu seriozitate să subliniem că, doar existenţa unui cadru
legislativ prin care sunt reglementate segmente ale vieţii şi ordinii sociale, nu
este de ajuns. Dacă acest cadru legislativ nu asigură o aplicare eficientă în
activitatea cotidiană, nu asigură seriozitate şi perseverenţă în respectarea
regulilor, atunci el devine ineficient iar membrii societăţii vor deveni
neîncrezători, suspicioşi în seriozitatea normei juridice şi, de ce nu, în interesul
pe care clasa conducătoare îl manifestă pentru respectarea promisiunilor făcute
atunci când s-a cerut adoptarea normei respective. Pe de altă parte, realităţile
istorice au confirmat că, de-a lungul timpului, nu întotdeauna a existat un
consens majoritar al membrilor societăţii cu privire la un fel de comportament
sau altul, motiv care a stat la demararea unor operaţiuni ce au venit în
contradicţie cu dorinţele majoritare. Aceste comportamente deviază de la
activităţile permise de norme, fapt care îi determină pe cei care le iniţiază să
încalce legea, adică norma juridică stabilită de majoritatea indivizilor din
societatea din care face parte şi cel care a eludat hotărârea majoritară. Prin
încălcarea normei juridice respective, individul încalcă ordinea socială.

Toate societăţile dispun de un ansamblu de reguli şi valori care se
constituie în sisteme proprii: sociale, juridice, politice, economice, morale,
ştiinţifice, religioase etc.1 Sigur, vor exista probabil o varietate de valori
proprii fiecărui sistem, însă ele trebuie armonizate, astfel încât interesul
general cumulat să fie acceptat de fiecare dintre ele. Societatea trebuie să
funcţioneze într-un mod structural-funcţional, bazat pe integrarea intereselor
fiecărui sistem, pe stabilitate, pe atingerea scopurilor şi pe adaptare la normele
juridice fixate la nivelul societăţii.

Nivelul de integrare a năzuinţelor individuale în ansamblul aspiraţiilor
colective este acela care determină până la urmă capacitatea de adaptare a
societăţii.

Prin respectarea normelor care fixează ordinea socială, omul
demonstrează că s-a adaptat la natură şi că şi-a abandonat unele practici
absurde care ar putea ameninţa încălcarea normelor juridice fixate. Cultura este
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procesul principal prin care oamenii au învăţat să supravieţuiască. Şi tot ea este
aceea prin care aceştia riscă să dispară.

Normele sociale cuprind interdicţii, recomandări, moduri de a executa
pedepse pentru aceia care le încalcă, recompense materiale sau morale.
Acestea exprimă şi promovează cerinţe funcţionale ale unui sistem anume,
crează un cadru normativ adecvat sistemului pentru buna sa organizare şi
funcţionare. Normele sociale promovează o serie de cerinţe reale ale sistemului
social pentru menţinerea ordinii sociale, însă trebuie să subliniem că nu
întotdeauna cerinţele care presează asupra comportamentului uman individual
şi colectiv îşi găsesc sau trebuie să-şi găsească o expresie normativă. Tocmai
de aceea, spaţiul funcţional în care se constituie un comportament este mai
complex decât sistemul valorico-normativ care apreciază la un moment dat.

Încălcarea ordinii sociale nu poate lăsa nepăsătoare instituţiile
abilitate, existente la nivel social, în sensul neintervenţiei acestora. Se impune
aşadar crearea unor mecanisme de constrângere, care să impună respectarea
normelor şi regulilor de conduită fixate cu acordul majorităţii membrilor care
trăiesc în comunitatea socială respectivă, atât a celor juridice, cât şi a celor care
fac referire la cutume, obiceiuri, obligaţii sau îndatoriri cetăţeneşti.

Ordinea socială trebuie, în mod necesar, întărită cu o ordine juridică
proprie, numită de către jurişti ca ordine de drept sau ordine normativă.

Obiceiurile unei colectivităţi, cu specificul multor activităţi cotidiene,
conduc deseori la crearea unui set propriu de norme şi tipuri de ordine, care,
împreună alcătuiesc un sistem propriu unui popor.

Normele sociale fixate la nivelul unei colectivităţi pot fi: norme
economice, care urmăresc stabilirea unei ordini economice; norme morale, cu
o ordine morală; norme religioase, cu o ordine religioasă; norme juridice, cu o
anumită ordine juridică etc. Toate aceste tipuri de norme nu funcţionează
fiecare pe cont propriu, separat, ci ele funcţionează şi acţionează simultan,
completându-se unele cu altele, şi nu izolându-se sau înlăturându-se. Tot acest
întreg set de ordini sociale devine funcţional doar ca urmare a existenţei şi
funcţionării ordinii juridice, ordine absolut normală şi necesară în orice
societate. Practic, ordinea juridică va constitui inima întregului corp social,
fiindcă normele juridice, cu toate că sunt norme sociale, sunt obligatorii pentru
fiecare componentă a sistemului social. Numai cu ajutorul ordinii juridice
poate rezista şi supravieţui ordinea socială.

Norma trebuie să stabilească standardele minime de comportament
pentru indivizi, astfel că ea nu trebuie nici să exagereze, dar nici să
minimalizeze aspectele pe care le reglementează, fiindcă normele sociale
ocrotesc valorile sociale generale şi stabilesc direcţii de conduită ale indivizilor
faţă de acestea.

Când o normă socială este încălcată, atunci este ameninţată ordinea
socială iar pentru protecţia acesteia, societatea apelează la sancţionarea,
pedepsirea conduitelor care se abat de la cerinţele normative unanim acceptate.
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Conceptul de ordine juridică nu se identifică cu cel de ordine de
drept, fiind, ca sferă şi conţinut, distinct. Ordinea de drept implică, mai mult
sau mai puţin vizibil, manifestarea statului ca organizare politică a societăţii,
implică permanenta activare a mijloacelor instituţionale de exercitare a
constrângerii, atât în sfera privată, cât şi în cea publică a ,,jocurilor” persoanei,
implică permanent trimiterea la ordinea juridică, existenţă ce condiţionează
fiinţarea ordinii de drept. Raportul dintre ordinea de drept şi ordinea
juridică nu este de o biunivocitate perfectă, ci presupune o anume poziţie de
determinare din partea ordinii juridice.

Ordinea juridică este un termen sinonim sau, mai exact, echipotent
cu cel de ordine normativă. Predicând că orice stat este/reprezintă o ordine de
drept, un astfel de atribut este, totuşi, relativ, căci, sub anumite determinări
socio-politice, ordinea de drept poate fi răsturnată, înlocuită, uneori brutal, cu o
altă ordine de drept, fără ca statul să-şi înceteze existenţa sa ca organizare
politică a societăţii date; cel mult se poate aprecia un stadiu involutiv pe care s-
ar plasa statul în cauză ca urmare a schimbării ordinii sale de drept, înţeleasă
această ordine ca fiind o ordine publică.

Aşadar, ordinea juridică generează şi consolidează ordinea de
drept/ordinea publică, notând însă că această ordine de drept/ordine publică
cuprinde sfera amenajării instituţional-funcţionale a puterii, a exercitării
complete şi nestânjenite a acesteia, autolimitîndu-se doar prin respectarea
sferei vieţii private a persoanei, sferă în care aceasta se manifestă ca fiind în
domeniul libertăţii. Nu mai puţin adevărat, printr-o relaţie de astă dată mai
slabă sub aspect de biunivocitate, ordinea de drept/ordinea publică are menirea
de a consolida mecanismele instituţionale şi procedurale prin care se produce
şi autoreproduce ordinea juridică, aşadar, în sens iar kelsenian, pozitivându-se
un nou câmp normativ, care îşi află validitatea printr-o operaţie de inferare din
norma de bază – constituţia –, dar şi prin, totodată, amenajarea unor proceduri
de reproducere, validate şi acestea prin raportare la norma fundamentală.

Atunci când normele juridice sunt încălcate, intervine forţa coercitivă
a instituţiilor specializate ale statului, care obligă conduita umană să-şi
coordoneze acţiunile în limita respectării ordinii juridice, fără a le uniformiza
totuşi comportamentele tuturor indivizilor dintr-o societate.

Profesorul Nicolae Popa, cel care reprezintă un început pentru
sociologia juridică românească, susţine că: „norma juridică este celula de bază
a dreptului, este sistemul juridic elementar. Normele juridice conţin reguli de
comportament, atribuie drepturi şi stabilesc obligaţii corelative, fixează praguri
de comportament şi sancţiuni pentru cei care neglijează sau se comportă în
dispreţul acestui comportament, dar nu numai atât. Normele juridice pot
conţine principii generale de drept, definiţii (definiţia proprietăţii, a
contractului, a contravenţiei, a infracţiunii etc.), explicarea unor termeni legali,
descrierea capacităţii juridice etc. Normele juridice sunt legate însă de rolul
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regulilor de conduită. Sunt importanţi factori de organizare în forma specifică
a ordinii sociale” (Popa, 2014, p.190).

Fără nici un fel de reţinere, putem afirma că normele juridice sunt
norme sociale, create de membrii unei societăţi prin manifestarea de voinţă
majoritară a acestora. Aceste norme nu au cum să fie vreo piedică în
exercitarea libertăţii individuale a cetăţeanului, deoarece ele nu fixează ceea ce
ar trebui să fie, ci fac trimitere la ceea ce ar fi putut să fie, exprimând
speranţele şi totodată exigenţele societăţii, referitor la modul în care se
comportă anumiţi indivizi, membri ai acesteia, în cadrul unor anumite categorii
de raporturi sociale, fie că sunt religioase, morale, politice etc., dar care nu
înlocuiesc şi nici nu au cum să suplinească rolul normelor juridice.

Concluzionând, normele juridice au un efect de protecţie asupra
membrilor societăţii, protejând drepturile şi libertăţile fundamentale ale
acestora. De aceea, ordinea de drept într-o societate se concretizează şi se
păstrează tocmai prin intermediul acestor norme juridice, ele fiind motorul
funcţional al existenţei unei societăţi, cu întreaga sa activitate socială.

Responsabilitatea socială presupune acceptarea, suportarea acelor
consecinţe sociale pentru acţiunile realizate şi concepute de către individ.

Omul a fost, este şi va fi sociabil, fiindcă trăieşte într-un mediu
guvernat de norme şi reguli sociale, intră în relaţii sociale cu ceilalţi indivizi
din comunitate. Această stare de lucruri firească, unde fiecare are nevoie de
fiecare, dă naştere la responsabilitate socială, fiecare individ trebuind să-l
respecte pe celălalt şi să poarte răspunderea pentru acţiunile sale, iar dacă
încalcă normele comunitare, trebuie să suporte consecinţele gestului său.

Responsabilitatea nu trebuie mimată şi ea diferă oarecum de
răspundere doar din punctul de extensie a definiţiei acesteia. Astfel, în
evaluarea responsabilităţii, trebuie să avem în vedere intenţia unei acţiuni şi
consecinţele vizibile ale acesteia. Pe de altă parte, răspunderea presupune
pentru individ acceptarea sancţionării acţiunilor sale, loialitate faţă de o
autoritate personală sau instituţională, cât şi cerinţele şi aşteptările legate de un
rol pe care individul l-a asumat.

P. Fauconnet aprecia în 1920, într-o lucrare publicată la Paris, că
responsabilitatea este o caracteristică a omului modern, care a evoluat pe scara
istoriei, de la forma obiectivă, dominantă în societăţile arhaice, la cea
subiectivă, caracteristică unei societăţi modern (P. Fauconnet, 1982, p. 256).

În societatea modernă, acolo unde se pune accent pe cooperare, deşi
există clase diferenţiate social, cu o responsabilitate de tip organic, actorii
sociali trebuie să-şi dezvolte o morală a respectului reciproc.

La începuturile istoriei, responsabilitatea era colectivă şi transmisibilă,
însă, odată cu evoluţia societăţii, aceasta s-a transformat dintr-o
responsabilitate obiectivă în una subiectivă, interiorizată şi individualizată.
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Profesorul Nicolae Popa apreciază că responsabilitatea trebuie
explicată pornind de la libertatea individului în raport cu un set de valori şi
norme (Popa, 2014, p.203).

Responsabilitatea acţionează ca o povară – spune profesorul N. Popa
– pe care omul, din momentul atingerii vârstei pentru care legiuitorul stabileşte
o limită, trebuie să o ducă pe tot parcursul vieţii. Responsabilitatea nu este un
gest care se negociază, iar odată nerespectată, atrage sancţiunea juridică,
morală, politică, religioasă, culturală etc. – în funcţie de perimetrul social care
gestionează comportamentul respectiv.

Responsabilitatea reprezintă o decizie conştientă a individului, pornită
dintr-o convingere intimă, fiind o conştientizare a eventualelor gesturi prin
care o normă socială ar putea fi încălcată.

Responsabilitatea nu vizează doar acele fapte reglementate prin norme
sociale şi juridice, ea are o sferă de aplicabilitate mult mai largă, însă un gest
nu poate fi judecat pentru lipsă de responsabilitate decât în contextul încălcării
unei norme sociale, fie că este de natură juridică, politică, religioasă, morală
sau culturală. În acest sens, prof. univ. Maria Voinea susţine că:
“Responsabilitatea are o delimitare precisă faţă de un sistem normativ şi
valoric dat, fiind apreciată în funcţie de acţiuni umane, concrete” (Voinea,
1978, p. 92)

Responsabilitatea nu se raportează doar la acţiunile individuale, ea se
circumscrie şi la acţiunile organizate de alţi membri ai colectivităţii sau de un
grup la care s-a aderat din proprie iniţiativă, cu care se simte solidar şi înţelege
să solidarizeze pentru acţiunile organizate de acesta.
Responsabilitatea – aşa cum apreciază prof. N. Popa – se diferenţiază de
răspundere şi de obligaţie. Încălcarea acestora presupune deseori o răspundere
juridică, ambele fiind nişte îndatoriri fixate prin norme juridice. În cazul
responsabilităţii, individul acceptă să răspundă pentru eventualele consecinţe
ale faptelor sale care nu sunt reglementate juridic.

Responsabilitatea presupune într-adevăr şi răspundere, însă nu se
reduce doar la aceasta, nu apare ca un act necesar.

Responsabilitatea constituie de fapt o opţiune pentru care individul
aderă de bună voie, apreciind-o ca o asumare conştientă şi liberă a scopurilor,
ca interes şi preocupare pentru soarta comunităţii din care face parte individul.
“Libertatea reprezintă fundamentul ontologic al responsabilităţii” (Ibidem, p.
98).

Cu cât nivelul de libertate al individului într-o societate este mai mare,
cu atât responsabilitatea sa este mai amplă, mai profundă, fiindcă
responsabilitatea şi răspunderea îl caracterizează pe individ şi îi oferă un
echilibru comportamental. Individul are la ce se raporta, la setul de valori fixat
de societate, şi aceasta îi întăreşte sentimentul că este util la rândul său
societăţii, că face parte integrantă din societate.
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Responsabilitatea trebuie să-l caracterizeze pe individ. Cu ajutorul
acesteia se integrează în societatea în care trăieşte şi, tot datorită ei, poate fi
apărat de membrii comunităţii împotriva actelor iresponsabile ale altor indivizi.

Am subliniat mai înainte că responsabilitatea umană constituie nu
numai o obligaţie pe care individul şi-o asumă deseori în mod voluntar, dar
aceasta constituie şi unul din principiile fundamentale ale dreptului.

Răspunderea juridică, cu temeiul care stă la baza sa şi întreaga arie pe
care o cuprinde, se află în conţinutul actelor normative, în lege. Doar legea este
aceea care trage la răspundere pe individ pentru acţiunile sale. Acesta, nu poate
să fie judecătorul propriilor sale fapte, să-şi facă singur dreptate.

Răspunderea juridică este prevăzută în caracterul imperativ al normei
de drept şi ea derivă din sancţiunea pe care aceasta o prevede în conţinutul său.
Răspunderea juridică nu afectează decât interesele acelor indivizi care nu sunt
deprinşi să respecte normele social-juridice şi le încalcă în mod voit, fiindcă
numai comportamentele care încalcă legea atrag o asemenea răspundere.

Persoanele care au un comportament pro-social, orientat spre
susţinerea, conservarea şi promovarea valorilor sociale, fără aşteptarea unor
recompense externe, nu pot fi niciodată trase la răspundere juridică. Intenţia
acestora este nu de a eluda legea, ci de a acorda ajutor altor persoane şi, în
general, de a respecta regulile de conduită socială, ori pentru ca acestea să fie
trase la răspundere juridică trebuie ca prin acţiunea sau inacţiunea lor - având
şi capacitatea de a răspunde pentru faptele lor - să fi încălcat legea. Desigur,
toţi cei care încalcă legea trebuie să răspundă juridic pentru faptele lor, însă
legiuitorul a stabilit şi situaţiile de excepţie, în care - din motive expres
enumerate - aceştia nu vor suporta consecinţele unei condamnări judecătoreşti.

De asemenea, pot fi situaţii în care individul, datorită unei împrejurări
speciale în care se află, să fi comis fapta, dar aceste împrejurări cu totul şi cu
totul specifice, care nu depind de voinţa lui, sunt expres menţionate de
legiuitor ca fiind: legitima apărare, starea de necesitate, constrângerea fizică şi
constrângerea morală, cazul fortuit, iresponsabilitatea, beţia, minoritatea
făptuitorului şi eroarea de fapt. În asemenea situaţii, caracterul ilicit al faptei
este înlăturat, nefiind vorba de aspecte care să-l tragă la răspundere juridică pe
cel care le-a comis. Faptele comise în asemenea împrejurări nu pot fi apreciate
ca fiind nişte comportamente ilicite (ca de altfel, nici licite), fiindcă ele nu au
fost rezultatul unor deliberări conştiente, care să fi avut reprezentarea
consecinţelor acţiunii sau inacţiunii lor.

Revenind însă la toţi aceia care comit fapte ce aduc o atingere legii, ei
trebuie să răspundă juridic, iar competenţa pentru efectuarea cercetărilor care
stabileşte dacă există sau nu o infracţiune, atât în faza actelor premergătoare, a
urmăririi penale, cât şi în faza cercetării judecătoreşti, aparţine instituţiilor
abilitate ale statului. Răspunderea este întotdeauna legală; nimeni nu-şi poate
face dreptate singur, nimeni nu poate fi judecător în propria-i cauză.
Răspunderea este, în această lumină, de ordin normativ.
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Dar, răspunderea juridică nu este cantonată doar în perimetrul
răspunderii penale, aceasta putând îmbrăca următoarele forme: răspunderea
juridică cu caracter politic (răspunderea constituţională a parlamentului),
răspunderea civilă, răspunderea penală, răspunderea administrativă şi
răspunderea disciplinară. Fiecare formă de răspundere juridică prezintă
caracteristicile sale proprii, de fond şi de formă.

Răspunderea juridică derivă din sancţiunea care se aplică, împreună
apărând ca fiind două feţe ale aceluiaşi mediu social, fiindcă sancţiunea
presupune ca fapta să fi fost ilicită, antisocială şi să fi fost comisă de către un
autor responsabil în faţa legii.

Răspunderea juridică se aplică pentru încălcarea ordinii juridice, care
pune în pericol însăşi convieţuirea umană şi care, în marea majoritate a
cazurilor, provoacă reacţia societăţii. În această situaţie, sancţiunea apare ca o
măsură reparatorie, justificată, care repune în drepturile fireşti ordinea juridică
încălcată. “Răspunderea juridică este un raport juridic de constrângere, iar
sancţiunea juridică reprezintă obiectul acestui raport.”

Răspunderea juridică se poate declanşa în anumite condiţii, a căror
existenţă cumulativă este necesară şi anume:

conduita ilicită - reprezintă acea acţiune sau inacţiune a individului
prin care o normă juridică este încălcată. Caracterul ilicit al conduitei se
stabileşte în conţinutul normei juridice încălcate;

vinovăţia - sub una din formele ei, intenţie sau culpă - reprezintă un
element constitutiv şi un temei al răspunderii juridice, presupunând acţiunea
conştientă a individului de a încălca legea, care se comportă în raport cu scopul
urmărit;

legătura cauzală între faptă şi rezultat - ceea ce presupune ca faptul
ilicit să fie consecinţa nemijlocită a acţiunii individului.

Răspunderea juridică are ca obiectiv principal restabilirea ordinii de
drept, punând întotdeauna în relaţie pe autorul faptei cu statul, ca instituţie prin
care se asigură respectarea şi afirmarea Dreptului ca instrument al controlului
social.

Ordinea de drept într-o societate nu poate fi păstrată sau restabilită
dacă nu ar exista răspunderea juridică, aceasta fiind un element esenţial al
existenţei sale.
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Abstract
This article refers to a general legal analysis of the concept of state customs
border that is crossed over by a great number of passengers, carriers
specialized in carrying goods, loadings, objects, values, passengers, including
legal entities with different purposes. The author also determines, establishes
and evaluates the objects, values, goods that can be in the possession of legal
entities and crossed over the state external customs border without having the
purpose of their commercialization or alienation. The author mainly refers to
living animals that are crossed over the state customs border as objects, values
from the accountable balance of legal entities that are considered as objects
which have a special legal status when crossing the external customs border of
the state.
Keywords: legal regulation, crossing the customs border, customs border,
state border, living animals, legal entities, accompanying documents.

Sursele lingvistice indică faptul că în calitate de persoană juridică este
recunoscută organizația care, având o alcătuire de sine stătătoare și un
patrimoniu propriu în vederea îndeplinirii unui anume scop admis de lege, este
un subiect cu drepturi și cu obligații, deosebit de persoanele fizice care intră în
componența ei (DEX, 1998, p. 782).

Sursele juridice de specialitate relatează că în calitate de persoană
juridică urmează a fi înțeleasă organizația care are un patrimoniu distinct și
răspunde pentru obligațiile sale cu acest patrimoniu, poate să dobândească și să
exercite în nume propriu drepturi patrimoniale și personale nepatrimoniale, să-
și asume obligații, poate fi reclamant și pârât în instanța de judecată (Cod civil
al Republicii Moldova, art. 55). Astfel, constatăm că sursa juridică legislativă
formulează noțiunea de persoană juridică mai larg și mai calificat decât sursa
lingvistică, ceea ce e și firesc, fapt care corespunde și realității, în cazul când
constatăm că persoanele juridice, și anume reprezentanții persoanelor juridice,
se deplasează peste frontiera vamală a statului în scopurile și domeniile de
activitate prevăzute de statutul de constituire și formare a persoanei juridice
concrete, fiind înregistrate pe teritoriul vamal al statului unde s-a instituit și în
care își are patrimoniul său propriu.

Însă, ținem să menționăm că legislația vamală în vigoare a Republicii
Moldova nu formulează conceptul de persoană juridică din punctul de vedere
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al dreptului vamal național, dar și al dreptului vamal internațional, precum și al
activității vamale internaționale, deși, în opinia noastră, în Codul vamal al
Republicii Moldova urma ca, alăturat de persoana fizică, legiuitorul să includă
și conceptul persoanei juridice, din punct de vedere al dreptului vamal național,
precum și al dreptului vamal al Uniunii Europene.

Conform prevederilor Codului vamal al Republicii Moldova, trecerea
peste frontiera vamală a persoanei juridice presupune introducerea și scoaterea
de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova de mărfuri, obiecte, mijloace de
transport, inclusiv prin expedierile poștale internaționale (Cod vamal al
Republicii Moldova, art. 1, pct. 5)). În opinia noastră, noțiunea de trecere a
frontierei vamale formulată de legiuitor are un caracter general, nu indică
acțiunile concrete, locul concret de unde își ia începutul acțiunile înfăptuite de
persoana juridică pentru a trece peste frontiera vamală externă a statului la
ieșire din țară și, respectiv, de unde își ia începutul acțiunile persoanei juridice,
pentru a intra pe teritoriul vamal al Republicii Moldova. Neincluderea de către
legiuitor în Codul vamal al Republicii Moldova a noțiunii clare și explicite de
trecere a frontierei vamale de către persoana juridică atât la intrare, cât și la
ieșire din țară, favorizează apariția neclarităților la calificarea acțiunilor de
trecere ilegală peste frontiera vamală externă a statului.

Practica activității vamale naționale și a celei internaționale denotă că
persoanele juridice care nu practică activitatea de agent economic participant
la activitatea economică externă a Republicii Moldova, a altor state, precum ar
fi circul, delfinariul care activează în calitate de persoană juridică, la trecerea
peste frontiera vamală a statului prezintă organelor vamale animalele vii care,
fiind introduse în țară, prezinte numere artistice cu aceste animale față de
populație în încăperi special amenajate.

La trecerea peste frontiera vamală a statului, animalele vii în cauză sunt
însoțite de persoane fizice care se încadrează în categoria de pasageri, care trec
peste frontiera vamală, aflându-se în raporturi de muncă, serviciu cu persoana
juridică Întreprinderea de Stat „Circul”, iar animalele cu care urmează a fi
prezentate numerele artistice sunt trecute peste frontiera vamală în calitate de
obiecte.

Trecerea peste frontiera vamală a statului a animalelor vii care se află la
balanța contabilă a ÎS „Circ”, „Delfinariu” are loc conform Codului vamal al
Republicii Moldova nr. 1149 din 20 iulie 2000, conform prevederilor Legii
organice vamale speciale nr. 1569 din 20 decembrie 2002 cu privire la modul
de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de
către persoanele fizice, acestea fiind prezentate controlului vamal în punctele
de control și trecere a frontierei vamale externe a statului la intrare în țară
numai în calitate de obiecte, valori care aparțin persoanei juridice.

Trecerea animalelor vii aflate cu titlu de proprietate la bilanțul ÎS „Circ”,
„Delfinariu”, alte asociații care activează cu statut de persoană juridică are loc
și în conformitate cu Legea organică specială a regnului animal nr. 439 din 27
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aprilie 1995, în vigoare din 9 noiembrie 1995, cu modificările și completările
ulterioare din 21 septembrie 2017 (Legea nr. 439, art. 3).

La trecerea, transportarea peste frontiera vamală externă a statului, pe
intrare în țară, posesorii de animale vii, dresorii acestora, alte persoane
funcționari ai persoanei juridice la bilanțul cărora se află animalele vii,
prezintă controlului vamal de frontieră următoarele documente speciale:

- pașaportul individual al animalului viu;
- certificatul sanitar veterinar;
- confirmarea medicului veterinar, precum că animalul are toate

vaccinele cuvenite și efectuate la timp;
- autorizația sanitar-veterinară pentru mijlocul de transport cu care este

transportat animalul viu;
- lista alimentelor necesare pentru animalele vii, din clasa celor

carnivore.
Fiind trecute peste frontiera vamală a statului la intrare în țară,

animalele vii sunt transportate cu transportul special destinat anume
transportării animalelor vii, fiind însoțite nemijlocit de dresorii acestora, pentru
fiecare animal răpitor în parte. Transportarea animalelor vii prin teritoriul
vamal al Republicii Moldova la locul concret de destinație are loc în
conformitate cu Legea organică specială privind identificarea și înregistrarea
animalelor, nr. 231 din 20 iulie 2006 (Legea nr.231/2006, art. 2), Codul vamal
al Republicii Moldova având la bază sursa legislativă internațională Codul
sănătății animalelor terestre, păsărilor și a albinelor (Кодекс здоровья на
земных животных, птиц и пчёл, 2010). Astfel, conform prevederilor Legii
organice speciale privind identificarea și înregistrarea animalelor, animalele vii,
fiind introduse în Republica Moldova, urmează a fi identificate de
reprezentantul Serviciului de carantină veterinară, care își îndeplinește funcțiile
obligaționale în punctul de control și trecere a frontierei vamale, acesta
verificând întregul pachet de documente de care dispune oricare animal viu,
după care urmează admiterea introducerii în țară a animalelor, pentru a fi
transportate la locul de destinație (Legea nr. 231/2006, art. 5, 9).

Ținem să menționăm că legislația în vigoare a Republicii Moldova cu
privire la regnul animal nu efectuează o caracteristică generală sau o clasificare
a animalelor care locuiesc, habitează pe teritoriul Republicii Moldova. Lipsa
clasificării animalelor după specii, clase, locul de habitație complică situația de
a efectua o determinare, o evaluare sau prețuire a animalelor, urmată de
încadrarea acestora în normele juridice din Codul vamal al Republicii Moldova,
din alte legi organice conform cărora se efectuează activitatea vamală în cazul
trecerii animalelor vii în calitate de obiecte peste frontiera vamală a Republicii
Moldova. Unica sursă legislativă care cât de cât efectuează clasificarea
animalelor vii ce fac parte din regnul animal este Legea tarifului vamal al
Republicii Moldova Nr. 1380 – XIII din 20.11.1997.
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Astfel, conform Legii cu privire la tariful vamal al Republicii Moldova,
sunt considerate mărfuri animaliere următoarele:
- cai, măgari, catâri, asini vii – poziția tarifară 0101;
- animale vii din specia bovină – poziția tarifară 0102;
- animale vii din specia porcină – poziția tarifară 0103;
- animale vii din specia ovină sau caprină – poziția tarifară 0104;
- galinacee, rațe, gâște, curcani și bibilici, vii, din specia domestică – poziția

tarifară 0105;
- alte animale vii – poziția tarifară 0106;
- carne de bovine, proaspătă sau refrigerată – poziția tarifară 0201;
- carne de porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată – poziția tarifară

0202;
- carne de ovine sau caprine, în stare proaspătă, fie în stare refrigerată sau

congelată – poziția tarifară 0203;
- carne de cal (cabalină), măgar, catâr, asin, proaspătă, refrigerată sau

congelată – poziția tarifară 0204;
- organe comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, cai, măgari, catâri,

asini, proaspete, refrigerate sau congelate – poziția tarifară 0206;
- carne și organe comestibile ale păsărilor de la poziția tarifară 0105,

proaspete, refrigerate sau congelate – poziția tarifară 0207;
- altă carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate –

poziția tarifară 0208;
- slănină de porc fără carne slabă pe ea , inclusiv grăsime de porc și de

pasăre, netopită, nici altfel extrasă, proaspătă, refrigerată, congelată, sărată
sau în saramură, uscată sau afumată – poziția tarifară 020900;

- carne și organe comestibile, sărate sau în saramură, uscate sau afumate;
făină și pudră comestibilă de carne sau de organe – poziția tarifară 0210;

- pește viu – poziția tarifară 0301;
- pește proaspăt sau refrigerat, cu excepția fileului și cărnii de pește și altor

preparate din pește de la poziția tarifară 0304 – poziția 0302;
- moluște, în cochilie sau nu, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate,

sărate sau în saramură; nevertebrate acvatice, altele decât crustacee și
moluște, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în
saramură; făinuri, pudre și pelete de nevertebrate acvatice, altele decât
crustacee, pentru consum uman – poziția tarifară 0307;

- lapte și smântână, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori
(edulcoranți) – poziția tarifară 0401;

- lapte și smântână din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alți
îndulcitori (edulcoranți) – poziția tarifară 0402;

- lapte acru, lapte prins și smântână, iaurt, chefir și alte sorturi de lapte și
smântână fermentate sau acidulate, chiar concentrate, chiar cu adaos de
zahăr sau alți îndulcitori (edulcoranți), sau aromatizate, sau cu adaos de
fructe, nuci sau cacao – poziția tarifară 0403;
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- zer, chiar concentrat sau cu adaos de zahăr ori de alți îndulcitori
(edulcoranți); produse din compuși naturali ai laptelui, chiar cu adaos de
zahăr sau alți îndulcitori (edulcoranți), nedenumite și necuprinse în altă
parte – poziția tarifară 0404;

- brânzeturi și cașuri – poziția tarifară 0406;
- ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau preparate – poziția

tarifară 040700;
- miere naturală – poziția tarifară 0410 00 000 etc.( Legea 1380/1997,

Anexa nr. 1).
Clasificarea mărfurilor animaliere înfăptuite de noi, având suportul pe

Legea tarifului vamal al Republicii Moldova Nr. 1380-XIII din 20.11.1997,
este aproximativă, și, prin urmare poate fi modificată completată cu alte poziții
de mărfuri animaliere, care actualmente viețuiesc și se înmulțesc pe întregul
teritoriu al Republicii Moldova.

În această ordine de idei venim cu propunerea de a completa Legea
tarifului vamal al Republicii Moldova cu alte poziții noi tarifare în care să fie
incluse blănurile animaliere ca marfă, si la fel , să fie incluse în Legea
Parlamentului Nr. 439 din 27.04.1995 cu privire la Regnul animal, animalele
care fac parte din clasa rozătoarelor, iar în lista lor să fie incluse animalele
rozătoare „SHISHILA„ , care actualmente se dezvoltă și se înmulțesc pe
teritoriul Republicii Moldova.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE
1. Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și

floră pe cale de dispariție (CITES), întocmită la Washington la 3 martie
1973. Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 1246 din 28.09.2000.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 133 din 26.10.2000.

2. Codul civil al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 1107 din 6 iunie
2002. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 82-86 din 22 iunie
2002.

3. Кодекс Здоровья Наземных Животных, ТОМ 1, ТОМ 2, Общие
положения, Девятнадцатое издание, 2010 г.

4. Cartea Roșie a Republicii Moldova, Ediția a doua, Chișinău: Știința, 2002.
5. Legea privind activitatea sanitar veterinară nr. 221 din 19 octombrie 2007.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 51-54 din 14 martie 2008.
6. Legea Republicii Moldova cu privire la tariful vamal al Republicii

Moldova nr. 1380-XIII din 20.11.1997. Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, ediție specială din 01.01.2007.

7. Legea Republicii Moldova Nr. 1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de
introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de
către persoane fizice, în vigoare din 01.01.2003. Monitorul Oficial al
Republicii Moldova Nr. 185-189, art. Nr. 1416.



110

DREPTURILE, LIBERTĂȚILE ȘI OBLIGAȚIUNILE PASAGERILOR
LA TRANSPORTAREA OBIECTELOR FAUNEI PESTE FRONTIERA

VAMALĂ CU TRANSPORTUL AERIAN

Mihai BALAN,
doctorand

Universitatea de Stat din Moldova

Summary
The present article concerns the rights and freedoms of natural persons when
carrying fauna objects over the customs border of the Republic of Moldova
using air passenger transportation. In this article, the author also highlights
the conditions and duties imposed by the passenger international air
transportation, which shall be respected by the passengers who possess fauna
objects and carry with them such objects as hand baggage or luggage. The
author also emphasizes the illegalities that might be committed by passengers
when crossing the state border, as well as when carrying fauna objects over
the state border of the Republic of Moldova.
Key-words: passenger international air carrier, passenger airship, state
border, air customs border, animal reign, fauna objects, customs declaration
DV-6, passport of the fauna object, veterinary service, veterinary vaccine,
animal cage, State Veterinary Service, SITES Convention.

Serviciul Vamal al Republicii Moldova (1), precum și Poliția de
Frontieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova (2),
comunică în permanență despre fluxul enorm de persoane fizice, pasageri, care
se deplasează peste frontiera de stat, peste frontiera vamală a Republicii
Moldova, atât pe intrare, cât și pe ieșire din țară, în diferite scopuri. Sursele
mass-media din Republica Moldova comunică zilnic despre fluxurile de
pasageri aflați în trecere peste frontiera vamală a Republicii Moldova, în
special la transportul aerian internațional de călători, bagaje, bunuri însoțite de
pasagerii care călătoresc pe rutele aeriene internaționale în diferite scopuri (3),
cât și despre ilegalitățile comise de pasagerii care se deplasează peste frontiera
vamală a statului cu transportul auto, aerian, feroviar, pe ape (4).

Însăși trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a
pasagerilor se înfăptuiește în strictă conformitate cu prevederile legislației
naționale în vigoare a Republicii Moldova. Astfel, conform prevederilor Legii
organice speciale cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova nr. 215
din 04.11.2011, persoanele, unitățile de transport, mijloacele de transport pot
trece peste frontiera de stat a Republicii Moldova numai prin Punctele de
Control și Trecere a Frontierei de Stat (5), loc în care sunt instituite și
funcționează instituțiile vamale ale Republicii Moldova. Conform prevederilor
Codului Vamal al Republicii Moldova, persoanele fizice, pasagerii, unitățile de
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transport, mijloacele de transport aplicate la transportarea, trecerea peste
frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor, încărcăturilor, obiectelor,
valorilor, bunurilor, inclusiv a pasagerilor, sunt admise de a fi trecute peste
frontiera vamală a statului numai după înfăptuirea controlului vamal în adresa
acestora (6).

Menționăm în special faptul că întregul flux de pasageri aflat în libera
circulație pe întregul teritoriu vamal național al Republicii Moldova se
înfăptuiește în conformitate cu prevederile normelor juridice internaționale (7)
și a celor prevăzute și garantate de Constituția Republicii Moldova. Astfel,
conform art. 27 din Constituția Republicii Moldova, tuturor pasagerilor aflați
pe teritoriul național al Republicii Moldova li se garantează dreptul la libera
circulație, indiferent de direcția de deplasare (8).

Reieșind din prevederile normei juridice constituționale a Republicii
Moldova indicate supra, rezultă că tuturor pasagerilor aflați în trecere peste
frontiera vamală a Republicii Moldova la intrare în Moldova, fie la ieșire din
Moldova, cît și pasagerilor aflați în regimul vamal de tranzit internațional li se
garantează dreptul la libera circulație peste frontiera vamală a Republicii
Moldova.

Conform prevederilor legislației vamale în vigoare a Republicii
Moldova, trecerea pasagerilor peste frontiera vamală a statului se înfăptuiește
în conformitate cu Codul vamal al Republicii Moldova (9), iar bagajele,
obiectele, mărfurile de care au necesitate pasagerii, valorile, bunurile, inclusiv
mijloacele bănești aflate în posesia pasagerilor, sunt trecute peste frontiera
vamală a statului conform Legii organice vamale nr. 1569 din 20.12.2002 cu
privire la modul de introducere și scoatere din țară a bunurilor de către
persoanele fizice (10).

Astfel, conform prevederilor legii organice vamale în cauză, pasagerii,
indiferent de cetățenie, dispun de drepturile legale de a trece peste frontiera
vamală a statului obiecte de uz personal, obiecte de necesitate personală, unele
mărfuri necesare pasagerilor pentru uzul personal, pentru necesitatea
personală,mijloace bănești a căror sumă nu depășește 10 000 euro de persoană
sau echivalentul acesteia în altă valută, fără a fi supuse mecanismului juridic
vamal de încasare a taxelor vamale pentru o astfel de trecere peste frontiera
vamală. Legea organică vamală în cauză dispune de altfel și de o listă concretă
în care sunt indicate exhaustiv mărfurile, obiectele, valorile, bunurile,
mijloacele bănești pe care le pot avea în posesie pasagerii aflați în trecere peste
frontiera vamală a Republicii Moldova, după cum urmează:
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LISTA

mărfurilor a căror trecere de o singură dată pe
teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice
se efectuează fără achitarea drepturilor de import

Codul Denumirea poziţiei Cantitatea
1 2 3
2203 Bere fabricată din malţ 5 litri

2204-2208 90

Vinuri naturale din struguri,
inclusiv
vinuri alcoolizate must din
struguri,
altul decît cel de la poziţia 2009
vermuturi
băuturi alcoolice tari, lichioruri şi
alte băuturi
spirtoase

2 litri

2402 Ţigări de foi, trabucuri 50 bucăţi
Ţigări din tutun sau din substituenţi
de tutun 200 bucăţi

27 Carburanţi

Carburanţi pentru mijlocul
de transport auto,
cu condiţia că aceştia se află
în rezervoarele
mijlocului de transport cu
care persoana
intră pe teritoriul Republicii
Moldova

42
Obiecte din piele: articole de voiaj,
genţi şi alte
produse similare

3 unitate

43
Blănuri naturale şi articole din
blană blănuri
artificiale

1 unitate

61
Articole şi accesorii de
îmbrăcăminte, tricotate
şi croşetate

3 unităţi

62
Articole şi accesorii de
îmbrăcăminte, altele decît
cele tricotate sau croşetate

3 unităţi
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64 Încălţăminte 2 perechi

8471
Maşini de prelucrare automată a
datelor şi părţi
ale acestora

1 unitate

8517 12 000
Telefoane pentru reţeaua de
telefonie mobilă şi pentru alte reţele
fără fir

2 unităţi

8519

Aparate de înregistrare a sunetului;
aparate de reproducere a sunetului;
aparate de înregistrare şi
reproducere a sunetului

1 unitate

8521

Aparate video de înregistrat sau de
reprodus, chiar
încorporînd un receptor de semnale
videofonice

1 unitate

8525 Aparate de luat vederi fixe şi alte
camere video 1 unitate

8527

Aparate de recepţie pentru
radiotelefonie, radiotelegrafie sau
radiodifuziune, chiar combinate în
acelaşi corp cu un aparat de
înregistrare sau de reproducere a
sunetului sau cu un ceas

1 unitate

90 Instrumente şi aparate optice,
fotografice, cinematografice 1 unitate din grupă

91 Ceasuri de toate tipurile 3 unităţi

9004
Ochelari (de corecţie, de protecţie
sau altele) şi articole
similare

4 unităţi

Deși Legea vamală specială nr. 1569 din 20.12.2002, în vigoare din
01.01.2003, alcătuită în total din art. art. 1-12 nu este atît de voluminoasă, de la
momentul adoptării și până la finele anului 2018, a fost modificată și
completată cu 122 de norme juridice vamale materiale care au fost incluse în
Legea organică în cauză cu scopul de a reglementa în mod legal trecerea peste
frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor, obiectelor, valorilor,
bunurilor, a mijloacelor bănești, a cecurilor bancare, aflate asupra pasagerilor,
inclusiv în bagajele însoțite ale pasagerilor, aflați în trecere peste frontiera
vamală a statului.

Studiul înfăptuit asupra Legii organice vamale în cauză denotă că
legiuitorul nu a inclus în componența Legii vamale respective lista obiectelor
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faunei pe care pasagerii deseori le trec peste frontiera vamală a statului în
diferite scopuri. Analiza materialelor din arhivele instituțiilor vamale de
frontieră ne demonstrează zeci de cazuri, pe parcursul anului 1995, de trecere
peste frontiera vamală, prin Punctul de Control și Trecere a Frontierei vamale
prin vama „Leușeni”, a obiectelor de faună – țânci, patrupezi de rasă rară, care
erau transportați cu autoturismele VAZ-2104 din republicile Caucazului de
Nord, în tranzit internațional prin teritoriul vamal al Republicii Moldova, spre
Bulgaria, unde urmau a fi comercializați la preț avantajos. Remarcăm că de
fiecare dată în parte în autoturismele VAZ-2104 în compartimentul secțiunii de
bagaje se aflau în jur de 18-25 de țânci care erau trecuți peste frontiera vamală
a Republicii Moldova spre Bulgaria ca obiecte aflate în proprietatea cetățenilor
bulgari, aflați în tranzitul internațional, care urmau calea din Federația Rusă
spre Bulgaria, pentru a fi comercializați.

Analiza documentelor de procedură vamală din arhivele instituțiilor
vamale de frontieră denotă că pasagerii aflați în trecere peste frontiera vamală
a statului cu transportul auto, feroviar, aerian în unele cazuri, în dependență de
scopul călătoriei, duc cu ei obiecte ale faunei aflate în lista regnului animal
(12), pe care le trec peste frontiera vamală a statului, conform prevederilor
legislației vamale în vigoare. Ținem să menționăm, însă, că pentru a transporta
obiectele faunei peste frontiera vamală a statului, pasagerii trebuie să cunoască
cerințele și condițiile care sunt înaintate de către transportatorii internaționali
cu care pasagerii intenționează să se deplaseze peste frontiera vamală a
Republicii Moldova. Astfel, compania de transport Air Moldova acceptă spre
transportare doar câini și pisici, după acordul preventiv al companiei.
Transportarea animalelor domestice se efectuează în containere speciale şi
numai în salonul aeronavei.

Air Moldova nu accepta spre transportare pe rutele aeriene
internaționale animale mari în cală.

Air Moldova nu acceptă animale pe cursele cu destinaţia spre/din
Marea Britanie, Irlanda, Portugalia și Emiratele Arabe Unite, din cauza
condiţiilor şi legislaţiei locale restrictive. Pasagerul trebuie să declare agentului
de vînzări bilete despre intenţia de a transporta animale în timpul procurării
biletului.

Greutatea animalelor, precum şi greutatea containerelor şi a hrănii
pentru acestea, nu se includ în norma de transportare gratuită a bagajului.
Pentru transportarea animalelor se percepe o taxa de 40 euro. Masa
containerului nu trebuie să depăşească 8kg, iar suma dimensiunilor 115 cm (25
x 40 x 50 cm).

Primirea spre transportare a animalelor domestice se acceptă numai cu
condiţia că pasagerul îşi asumă toată responsabilitatea pentru ele, semnând la
plecare o declarație specială în acest sens. Compania aeriană nu poartă
răspundere pentru vătămarea, pierderea, îmbolnăvirea sau moartea animalului
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transportat, precum nici de neacceptarea lui la destinaţia transportată sau în
punctul de tranzitare spre destinaţia transportată.
În caz de transportare a animalelor sus menţionate pasagerul trebuie:
1. Să prezinte următoarele acte şi să îndeplinească următoarele condiţii:
- Paşaport pentru animale de companie;
- Certificat privind starea sănătăţii animalului;
- Carnetul vaccinărilor;
- Permisul de export/import/tranzit;
- Animalul trebuie să aibă un dispozitiv electronic (transponder) sau un

tatuaj vizibil.
Transportarea animalelor de companie spre țările din Uniunea
Europeană

Pasagerii care călătoresc cu animale în ţările UE din state terţe trebuie
să îndeplinească cerinţele pentru transportarea animalelor conform
Regulamentului (CE) Nr .998/2003, care includ următoarele:
- Identificarea: Animalul transportat trebuie să fie identificat cu un

transponder (microcip), care să respecte standardul ISO 11784 și să poată
fi citit de un dispozitiv de citire compatibil cu standardul ISO 11785. Dacă
transponderul nu corespunde cerințelor, proprietarul trebuie să furnizeze
mijloacele necesare pentru citirea transponderului. Identificarea
animalului trebuie să fie efectuată înaintea vaccinării anti-rabice.

- Certificat veterinar de sănătate, model prevăzut de Anexa IV,
Regulamentul UE nr. 577/2013. Animalul trebuie să fie însoţit de un
certificat de sănătate eliberat de un veterinar oficial desemnat de către
autoritatea competentă a statului din care provine animalul, sau, la
reintrare în UE, de un paşaport tip UE, care să certifice valabilitatea
vaccinării anti-rabice sau a revaccinării în conformitate cu toate normele
sanitare ale regulamentului menționat. De asemenea, certificatul de
sănătate trebuie să fie însoțit de o declarație semnată de proprietar (model
din anexa IV, secțiunea A și B, Regulamentul UE nr. 577/2013), prin care
se confirmă că circulația animalului este de natură necomercială.
Certificatul veterinar se consideră valabil timp de 10 zile de la data
emiterii.

- Vaccinarea antirabică. Animalul trebuie să fie vaccinat contra rabiei cel
puțin cu 30 zile și cel mult 1 an pînă la călătorie. De asemenea, animalul
trebuie să fi fost supus unei analize de sînge cu scopul titrării anticorpilor
de protecţie întru verificarea eficacităţii vaccinării antirabice. Acest test
poate fi realizat la cel puţin 30 zile de la vaccinare şi cu 3 luni înainte de
momentul călătoriei, la un laborator autorizat de UE. Animalul va putea
călători spre UE doar dacă titrul de anticorpi antirabici este de cel puțin
0.5UI/ml (13).
Regulamentul CE nr .998/2003 indică că perioada de așteptare de 3 luni

nu se va aplica în cazul reintrării in UE a unui animal al cărui paşaport certifică
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realizarea titrării cu rezultat pozitiv înainte ca animalul să fi părăsit teritoriul
UE.
- Nu se vor admite pentru transportare animalele care nu au fost vaccinate

contra rabiei, nu au fost supuse testului serologic pentru verificarea titrului
de anticorpi pentru rabie și care sunt mai mici de 7 (şapte) luni.

- În situația în care animalul nu îndeplinește cerințele sanitare veterinare ale
UE, Serviciul Veterinar din aeroport poate refuza intrarea animalului în
UE și reexpedia animalul în țara de origine, cheltuielile fiind suportate de
către proprietarul ce însoțește animalul.

- Există anumite rase de câini/pisici considerate periculoase și care sunt
interzise în unele țări din UE. Înainte de călătorie, pasagerului ise
recomandă să consulte lista raselor de animale interzise pentru țara în care
intenționează să călătorească.

2. Să ţină cont de următoarele condiţii:
Animalul:

- trebuie să fie curat, sănătos, inofensiv;
- să nu fie gestant;
- să nu deranjeze pasagerii;
- să fie rezervat cu cel puțin 24 ore înainte de zbor, indicîndu-se codul

special PETC, greutatea şi dimensiunile containerului;
- trebuie să se găsească într-un container adecvat, trebuie să poată să stea în

poziţie naturală în picioare, să poată să se întoarcă, să se culce (cu
excepţia animalelor Ghid);

- trebuie transportat în cabină şi nu în cala pentru bagaj;
- Containerul pentru transportarea animalelor trebuie să corespundă

următoarelor cerințe:
- se interzice de a fi pus pe scaun;
- greutatea maximă a containerului şi a animalului trebuie să fie nu mai

mult de 8 kg;
- suma maximă a dimensiunilor nu trebuie să depășească 115 cm (25 x 40 x

50);
- trebuie să fie procurat de către pasager;
- trebuie să fie bine ventilat, bine fixat, confecţionat dintr-un material dur,

cu fundul absorbant şi care n-ar putea fi uşor distrus de animale; cutiile
din carton pentru pisici nu sunt potrivite pentru transportare;

- pasagerul la achiziţionarea containerului trebuie să ţină cont de
dimensiunile animalului, în conformitate cu următoarele indicaţii:
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Animalele Ghid sunt câinii utilitari care însoțesc pasagerii cu mobilitate
redusă, în special pe cei nevăzători. Pasagerii care călătoresc însoţiţi de câini
utilitari vor informa încă din momentul rezervării despre acest fapt.

Animalele Ghid (câinii) sunt acceptate gratuit, ținând cont de
următoarele condiţii:
- Greutatea şi mărimea poate sa fie restricţionată pe tip de aeronavă;
- Pasagerul trebuie să deţină un certificat, care confirmă statutul de „Animal

Ghid”;
- Nu este permis să se deplaseze prin aeronavă;
- Nu trebuie să ocupe un scaun;
- Nu trebuie plasaţi în container;
- Trebuie să fie dotați cu botniță si lesă.

În cazul nerespectării de către pasagerii a cerințelor Regulamentului CE
nr .998/2003 pe problema transportării obiectelor faunei peste frontiera vamală
a statului Companiile de transport internațional de pasageri sunt în drepturi
legale de a refuza primirea la bordul navei aeriene de zbor a obiectelor faunei,
iar posesorii obiectelor de faună nu dispun de nici un temei juridic de a
contesta refuzul Companiilor de transport aeriene de a transporta obiectele
faunei pe rutele aeriene de zbor internaționale.
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Abstract
Despite of the practical importance the question on stages of the legal
responsibility is most poorly investigated. In the article is paid attention to
necessity of allocation potential responsibility (stipulated rule of law) and
subjective legal responsibility. Three basic stages of the subjective legal
responsibility - beginning, engaging and realization are analyzed. It is
underlined, that the committing by a person of an offence is the basis of the
beginning of the legal responsibility. The opinions of those authors who
connect the beginning of the legal responsibility with activity of competent
state bodies, or deny a possibility of study its stages are critically considered.
The stages of engaging and realization of the legal responsibility are precisely
differentiated.
Keywords: stages of the legal responsibility, legal responsibility, beginning,
engaging, and realization

În literatura juridică problema etapelor răspunderii juridice este destul
de discutabilă. Nu există un criteriu unic de delimitare a etapelor răspunderii
juridice, continuităţii acestora în timp şi spaţiu. Astfel, de exemplu, B. Bazîlev
a fundamentat trei etape ale răspunderii juridice: a) formarea (dezvoltarea
iniţială); b) concretizarea şi c) realizarea (Базылев, Б.Т. 1985. p.90). L.
Nazarov evidenţiază patru etape: a) apariţia răspunderii juridice; b) relevarea
răspunderii juridice; c) intermedierea răspunderii juridice, evaluarea sa oficială
în actele organelor competente; d) realizarea răspunderii juridice (Назаров,
Б.Л. 1976. p.296). M. Zadneprovskaia examinează următoarele etape ale
răspunderii juridice: a) etapa stării drepturilor şi obligaţiilor subiecţilor
raporturilor juridice a răspunderii; b) etapa realizării drepturilor şi obligaţiilor
subiecţilor raporturilor juridice a răspunderii (Заднепровская, М.В. 1984.p.
68,89). M. Şindeapina evidenţiază trei etape: a) apariţia răspunderii juridice; b)
concretizarea răspunderii juridice; c) realizarea răspunderii juridice
(Шиндяпина, М. Д. 1998. p. 63-64).

În pofida diferenţelor esenţiale dintre punctele de vedere
susmenţionate, toţi autorii delimitează etapa de realizare (înfăptuire) a
răspunderii. Răspunderea juridică, care la începutul dezvoltării sale era o
legătura a drepturilor şi obligaţiilor statului şi delincventului, la etapa realizării
se materializează în acţiunile de fapt ale părţilor raporturilor juridice de
răspundere, de suportare de către delincvent a consecinţelor nefavorabile ale
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conduitei contrare dreptului. Menirea acestei etape a răspunderii juridice a
remarcat-o cu exactitate B. Bazîlev: „Etapa realizării răspunderii este etapa
principală, ea reprezintă sensul existenţei răspunderii juridice. Altfel vorbind,
realizarea pedepsei este acel fapt, pentru care apare şi există raportul juridic de
răspundere. în etapa realizării, răspunderea juridică se materializează”
(Базылев, Б.Т. 1985.p. 96). După părerea autoarei M. Şindeapina, această
etapă începe din momentul intrării în vigoare a actului de aplicare a dreptului,
care recunoaşte fapta săvârșită ca fiind ilicită şi care fixează măsura şi aspectul
răspunderii juridice, şi se încheie, conform regulii generale, atunci când
pedeapsa stabilită este executată. „în conţinutul acestei etape intră acţiunile de
fapt ale părţilor raportului juridic material al răspunderii de realizare a
pedepsei” (Шиндяпина, М.Д. 1998. p. 118).

O contribuţie importantă la elaborarea teoriei etapelor răspunderii
juridice după cum s-a menţionat anterior, a avut M. Şindeapina. Meritul ei
principal constă în determinarea criteriilor de diferenţiere a etapelor
răspunderii juridice. La baza delimitării etapelor răspunderii juridice a fost pus
coraportul dintre gradul de cunoaştere a faptei ilicite de către organele de stat
şi persoanele oficiale abilitate şi modificările ce au loc în obiectul raportului
juridic de răspundere, adică în statutul juridic al delicventului. M. Şindeapina
(Шиндяпина, М. Д. 1998. p. 64) porneşte de la faptul că răspunderea juridică
îşi atinge scopul atunci cînd fapta obiectivă a comiterii ei va fi cunoscută de
stat, mai exact cînd statul va epuiza toate modalităţile accesibile de cunoaştere
şi va recunoaşte sau nu va recunoaşte fapta comiterii încălcării de drept, ceea
ce, la rândul său, implică stabilirea volumului respectiv de drepturi speciale şi
obligaţii, care, în esenţă, reprezintă limitarea drepturilor şi libertăţilor generate
pentru delincvent. Astfel, ținând cont de punctele de vedere expuse în literatura
de specialitate, V. Tocarenco formulează următoarea definiţie a etapelor
răspunderii juridice: „Prin fazele răspunderii juridice înţelegem coraportul
dintre un anumit volum de drepturi, libertăţi şi obligaţii ale persoanei care a
comis fapta ilicită şi etapele de cunoaştere a faptei ilicite de către organele de
stat şi persoanele abilitate” (Токаренко, В.А. 2002.p. 84). Din această
definiţie a etapelor răspunderii juridice rezultă concluzia că pe măsura
cunoaşterii faptei ilicite se modifică statutul juridic al delincventului, căpătând
trăsături de statut special.

Etapele răspunderii juridice se află în dependenţă de cunoaşterea
faptei ilicite, iar procesul însuşi este extins în timp şi se încheie odată cu
adoptarea actului de aplicare a dreptului. Fapta ilicită ca „lucru în sine” devine
“obiect pentru noi" (Токаренко, В. А. 2002. p. 7).

Luând drept bază criteriile expuse în doctrină, considerăm că
răspunderea juridică cunoaşte în evoluţia sa următoarele etape: apariţia
răspunderii juridice; dezvăluirea răspunderii juridice; calificarea faptei ilicite şi
concretizarea răspunderii juridice; realizarea răspunderii juridice.
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Punctele de plecare în determinarea etapelor răspunderii juridice le
constituie alegerea momentului de apariţie a raportului juridic de răspundere şi
a momentului său de încetare. Conceptele existente în ştiinţa juridică (Baltag,
D. 2007. p.86) cu privire la apariţia răspunderii juridice pot fi împărţite în trei
grupe, ce determină în mod diferit momentul apariţiei răspunderii:

Raportul juridic de răspundere apare numai ca rezultat al faptei ilicite.
Potrivit acestui punct de vedere, răspunderea juridică apare din momentul
comiterii delictului".

Momentul de apariţie a raportului juridic de răspundere îl constituie
faptul tragerii persoanei la răspundere (de exemplu, în procesul penal,
momentul tragerii la răspundere a delicventului în calitate de inculpat).

Apariţia răspunderii juridice este legată de momentul adoptării
hotărârii de către organul competent sau persoana care recunoaşte faptul
acţiunii ilicite comise de o persoană concretă (Baltag, D. 2007. p.388).

Răspunderea juridică, în cazul dat, se identifică cu pedeapsa, iar
chestiunea privind etapele răspunderii nu-şi mai are obiect (poate fi vorba doar
de etapele realizării răspunderii juridice).

Trăsătura comună a ultimelor două concepte este legătura momentului
de apariţie a raportului juridic de răspundere cu activitatea organelor de stat
competente sau, mai exact, cu diversele etape ale aplicării dreptului. Adepţii
primei concepţii consideră însă fapta ilicită şi răspunderea juridică ca
fenomene obiective, adică examinează apariţia raportului juridic de răspundere
ca factor obiectiv, ce nu depinde de voinţa subiectivă a celor ce aplică dreptul.

Soluţia problemei privind momentul apariţiei raportului juridic de
răspundere trebuie căutată, cum afirmă în mod just M. Şindeapina, în planul
înţelegerii generale a dreptului. Dreptul este un fenomen al lumii obiective, ce
există independent de voinţa subiectivă a individului (Шиндягшна, М.Д.
1998.p. 64-66). Dreptul îşi găseşte expresia în lege. De aceea, în esenţa lor,
„legile statului (normele juridice pozitive) încă nu constituie dreptul,
menţionează N. Vitruc. Ele sînt un proces de cunoaştere a dreptului, un proces
de îndepărtare sau de apropiere de el” (Витрук, Н.В. 1979. p. 521).

Dată fiind deosebirea dreptului de lege, fapta ilicită a delincventului
constituie nu numai temeiul răspunderii juridice, ci şi însuşi momentul apariţiei
raportului juridic de răspundere. Aceasta are loc indiferent de faptul dacă fapta
ilicită a fost descoperită sau nu de către organele competente ale statului, a
devenit aceasta obiect al dezbaterilor în judecată sau nu. B. Bazîlev scria cu
referire la acest subiect: „Nici constatarea faptei ilicite de către persoanele
oficiale competente, nici actul tragerii la răspundere, nici actul aplicării
sancţiunii juridice, nici executarea acesteia nu pot da naştere dreptului statului
de a pedepsi omul în afara realităţii comiterii faptei ilicite. Răspunderea
juridică apare în mod obiectiv, dar nu la dorinţa unor sau altor organe de stat”
(Базылев, Б.Т. 1985. p.75).
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Prin urmare, soluţionarea problemei îşi găseşte expresie în unitatea
gnoseologică, adică în aspectul cognitiv al fenomenului juridic, şi
recunoaşterea veridicităţii lui juridice prin decizia autoritar-volitivă a organului
de stat competent sau a persoanei oficiale (Токаренко, В. А. 2002.p. 88).

Din momentul comiterii faptei ilicite şi până la descoperirea ei,
raportul juridic de răspundere există deja ca legătură ideală formal existentă
între participanţi, ca model al acţiunilor lor viitoare. Soluţionarea problemei
privind apariţia/aportului juridic de răspundere rezidă în însuşi conţinutul
raportului juridic dat. Specificul constă în faptul că momentul apariţiei
drepturilor şi a obligaţiunilor subiecţilor raportului juridic de răspundere poate
să nu coincidă cu momentul realizării lor până la acţiunile active ale organelor
de stat competente şi ale persoanelor oficiale.

Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova delimitează momentul
comiterii faptei ilicite de momentul descoperirii ei. Potrivit art. 272 din Codul
civil al Republicii Moldova, calcularea termenului de prescripţie începe, în
dreptul civil, din ziua când persoana a aflat sau trebuia să afle despre
încălcarea dreptului său (adică din momentul comiterii delictului civil).

În conformitate cu prevederile art. 209 din Codul muncii al Republicii
Moldova, sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată mai târziu de expirarea a
1 lună de la data constatării abaterii disciplinare şi a 6 luni de la data comiterii
ei.

În art. 30 din Codul contravenţional al Republicii Moldova se afirmă
că sancţiunea administrativă poate fi aplicată nu mai târziu de un an de la data
comiterii contravenţiei, iar în cazul contravenţiei continue termenul de
prescripție curge de la data săvârșirii ultimei acțiuni. Art. 60 din Codul penal
prevede liberarea de răspunderea penală în legătură cu expirarea termenului de
prescripţie de la data comiterii faptei ilicite prevăzute în articolul
corespunzător. Prevederile din articolele nominalizate arată că din momentul
comiterii faptei ilicite persoana care a comis-o este partea obligată să suporte
măsurile coercitive legale, iar statul are dreptul să aplice aceste măsuri, adică
aici este prezent raportul juridic de răspundere.

Astfel, etapa iniţială a răspunderii juridice începe din momentul
comiterii faptei ilicite şi durează până la descoperirea ei de către organele de
stat competente sau persoanele oficiale. Aceste etape trebuie considerate ca
apariţia şi dezvăluirea răspunderii juridice.

Trebuie menţionat că etapele date ale răspunderii juridice pot avea
cadre temporale diferite. Ele pot dura câteva minute (bunăoară, când
delicventul este prins „pe urme proaspete” sau este reţinut în flagrant delict)
sau câțiva ani (de exemplu, potrivit art. 60 din Codul penal termenul de
prescripţie pentru tragerea la răspundere penală este de până la 25 de ani; în
dreptul civil, ca regulă generală - până la 3 ani, potrivit art.280 din CC al
Republicii Moldova). În art. 280 din Codul civil al Republicii Moldova sânt
enumerate, de asemenea, cazurile asupra cărora termenul de prescripţie nu se
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extinde. Legislaţia contravențională stabileşte un termen de prescripţie de un
an de la data comiterii contravenţiei (art. 30 CContr. al RM). În cazul comiterii
abaterii disciplinare, termenul de prescripţie nu poate depăși 6 luni de la data
comiterii (art.209 din Codul muncii al Republicii Moldova).

În opinia mai multor autori (Токаренко, В.А. 2002.p. 90), şi noi
susţinem această opinie, însăşi existenţa instituţiei răspunderii juridice,
aplicarea efectivă a prevederilor ei trebuie să contribuie la reducerea cadrului
temporal al primelor etape ale răspunderii juridice - apariţia şi dezvăluirea
răspunderii. Vorbind despre cadrul temporal al etapei date, este necesar să
subliniem că răspunderea juridică evoluează în acest mod numai în cazul în
care fapta ilicită, în urma căreia a apărut, a fost totuşi descoperită de către
organele autorizate.

Dacă însă fapta ilicită n-a fost descoperită, această circumstanţă nu
diminuează răspunderea. Este vorba de fapta ilicită latentă (Токаренко, В. А.
2002. p. 77). Apărând în urma comiterii faptei ilicite, răspunderea juridică îşi
poate înceta existenţa odată cu expirarea termenului de prescripţie pentru
comiterea faptei ilicite, cu recunoaşterea că fapta ilicită comisă nu mai prezintă
pericol social şi în baza altor temeiuri.

Calificarea şi concretizarea, în cadrul răspunderii juridice, reprezintă
următoarea etapă a răspunderii juridice, care începe odată cu dezvăluirea faptei
ilicite şi se încheie la intrarea în vigoare a actului de aplicare a dreptului ce
recunoaşte faptul comportamentului ilicit al persoanei concrete şi determină
măsura răspunderii (pedepsei). Este corect ca această etapă să fie numită
calificarea şi concretizarea răspunderii juridice de către organele de stat sau
persoanele oficiale autorizate.

Conţinutul etapei de calificare şi concretizare, în cadrul răspunderii
juridice, constă în obţinerea şi aprecierea probelor ce dovedesc sau infirmă
comiterea faptei ilicite de către persoana concretă, în calificarea faptei ilicite
comise şi în stabilirea măsurii concrete a răspunderii juridice (pedepsei).

Relaţiile ce se formează în etapa de calificare şi concretizare au un
conţinut concret ce rezultă din caracterul activităţii realizate de participanţi.
Obiectul acestor relaţii de drept este activitatea organelor de stat abilitate şi a
persoanelor oficiale orientată spre examinarea rapidă şi deplină şi soluţionarea
cazurilor comiterii faptelor ilicite, spre demascarea vinovaţilor, restabilirea
drepturilor şi libertăţilor lezate ale cetăţenilor şi determinarea măsurilor de
răspundere juridică.

În cadrul soluţionării oricărui dosar privind o faptă ilicită parcă s-ar
contopi două „fluxuri informaţionale, unul venind de la dreptul pozitiv şi altul
din circumstanţele reale ale cauzei (Алексеев, С. С. 1982. p. 279). Aceasta
vine din existenţa a două temeiuri ale răspunderii juridice (pe care le-am
indicat anterior): temeiul normativ - normă de drept care stabileşte semnele
faptei ilicite date; temeiul real - fapta ilicită propriu-zisă. Colectarea
informaţiei necesare, a probelor pentru procesul judiciar privind fapta ilicită,
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calificarea ei juridică constituie primele elemente necesare ale etapei de
concretizare a răspunderii juridice.

Aprecierea generală a faptei ca fiind ilicită, prin urmare concretizarea
definitivă a răspunderii, este precedată de aprecierile intermediare ale unor
elemente distincte ale componenţei faptei ilicite, ceea ce nu poate exercita
influenţă asupra alegerii măsurii răspunderii juridice. Presupunem că procesul
de calificare şi concretizare, în cadrul răspunderii juridice, poate fi logic
subdivizat în două etape: prima - calificarea şi concretizarea preliminară; a
doua - calificarea şi concretizarea definitivă legată de pronunţarea deciziei
asupra cauzei.

Prin urmare, calificarea şi concretizarea preliminară a răspunderii
juridice iau formă procesuală şi corespund etapelor iniţiale ale procesului de
jurisdicţie: pregătirea cauzei civile pentru dezbaterile judiciare; intentarea
cauzei cu privire la contravenţia administrativă; intentarea cauzei penale şi
dezbaterile referitoare la caz înainte de judecată. Calificarea şi concretizarea
preliminară în răspunderea constituţională, precum anularea actului normativ
neconstituţional se realizează în cadrul examinării preliminare a adresării
primite în Curtea Constituţională şi pregătirii cauzei pentru audienţă.

Complexitatea este provocată de evidenţierea etapei procesuale
corespunzătoare în momentul concretizării preliminare a răspunderii
disciplinare. Solicitarea administraţiei ca angajatul să dea explicaţii în scris
referitor la abaterea comisă se bazează pe dezvăluirea abaterii de către
persoana căreia, conform funcţiilor, îi este subordonat un angajat. Adică, însuşi
faptul solicitării de a da explicaţii în scris cu privire la abaterea săvârșită este o
mărturie a concretizării răspunderii disciplinare.

Am remarcat anterior că operaţiile de cunoaştere sânt strâns legate de
operaţiile de evaluare, iar evaluarea faptelor deja cunoscute determină direcţia
cunoaşterii ulterioare. Astfel, concretizarea preliminară a răspunderii juridice -
ca evaluare intermediară de cunoaştere a faptei ilicite săvârșite - îndeamnă ia
stabilirea circumstanţelor cauzei şi conduce la calificarea definitivă a faptei
ilicite, adică la concretizarea definitivă a răspunderii juridice.

Cunoaşterea ulterioară a faptei ilicite şi concretizarea răspunderii
continuă în cadrul etapelor ulterioare ale procesului jurisdicţional. Cu toate
acestea, etapa procesuală centrală în concretizarea definitivă a răspunderii, cea
mai dezvoltată în raportul procesual al răspunderii de drept civil şi penal, este
dezbaterea judiciară; în cazul răspunderii administrative este examinarea
cauzelor cu privire la contravenţiile administrative, iar în cazul anulării actului
normativ neconstituţional (aspectului răspunderii constituţionale) este şedinţa
Curţii Constituţionale a Republicii Moldova.

Tocmai în cadrul acestor etape procesuale se decide definitiv
chestiunea cu privire la gravitatea juridică a faptei săvârșite cu elemente ilicite.
în mod similar se formulează concluzia referitor la existenţa sau lipsa
răspunderii. Scopul acestei etape a procesului de jurisdicţie este obiectivitatea
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maximă a cauzei cu privire la fapta ilicită. De aceea, legislaţia procesuală
stabileşte principii unice (în cadrul unui anumit aspect al procesului de
jurisdicţie) şi exigenţe stricte pentru calitatea de examinare a cauzelor. La
aceste principii procesuale vom atribui, mai întîi de toate, prezumţia
nevinovăţiei, contradictorialitatea, dreptul învinuitului la apărare etc.

Dacă principiul asigurării dreptului învinuitului la apărare constă în
posibilitatea stabilită normativ a persoanei, acuzată de încălcare, să ia
cunoştinţă de acuzaţia adusă şi să-şi prezinte obiecţiile, atunci esenţa
principiului de contradictorialitate constă în divizarea funcţiei acuzării, apărării
şi soluţionării abaterilor disciplinare, deci şi a concretizării răspunderii
disciplinare.

Calificarea şi concretizarea definitivă a răspunderii juridice îşi găseşte
exprimare în. pronunţarea deciziei referitor la cauza cu privire la fapta ilicită şi
intrarea acesteia în vigoare. în procesul dezvăluirii faptei ilicite se întocmesc
destul de multe documente procesuale.

Corespunzând exigenţelor înaintate actelor procesuale ce finalizează
procesul de calificare a faptelor ilicite, toate actele, în partea rezolutivă, conţin
măsura concretă a răspunderii juridice. Astfel, actul procesual ce finalizează
procesul de calificare a faptelor ilicite este concomitent şi actul concretizării
definitive a răspunderii juridice. Iar odată cu intrarea în vigoare a actului de
concretizare definitivă a răspunderii juridice se finalizează şi a doua etapă a
raportului juridico-material al răspunderii.

În continuare vom formula unele concluzii referitoare la calificarea şi
concretizarea răspunderii juridice ca etapă de dezvoltare a răspunderii juridice.

1. Procesul de precizare a măsurii şi aspectului răspunderii juridice de
către organele de stat şi persoanele oficiale este denumit etapa calificării şi
concretizării răspunderii juridice.

2. Calificarea şi concretizarea răspunderii începe din momentul
descoperirii faptei ilicite de către organele de stat şi persoanele oficiale
împuternicite cu aceasta şi se finalizează la momentul intrării în vigoare a
deciziei cauzei cu privire la fapta ilicită, ce conţine calificarea şi măsura
concretă a răspunderii juridice.

3. Etapa calificării şi concretizării răspunderii se caracterizează prin
existenţa statutului procesual al delincventului şi prin modificările ce au loc.
Statutul procesual al delincventului este unul dintre mijloacele dezbaterilor
obiective legate de cauza cu privire la fapta ilicită şi serveşte drept modalitate
de cunoaştere a statutului juridico-material al delincventului.

4. Calificarea faptelor ilicite şi concretizarea răspunderii juridice
trebuie să fie examinate ca legătură indisolubilă a cunoaşterii şi evaluării faptei
ilicite.

Din punctul de vedere al formei procesuale, calificarea şi
concretizarea răspunderii juridice nu este similară. Logic, distingem
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concretizarea preliminară şi definitivă - etape reciproc legate, cu toate acestea -
relativ independente.

Incorectitudinea concluziilor concretizării preliminare şi definitive a
răspunderii juridice este condiţionată de greşelile din momentul calificării
faptei ilicite. Corectitudinea şi obiectivitatea maximă a calificării faptelor
ilicite sânt posibile în condiţiile relevării şi înlăturării cauzelor ce produc erori
de calificare.

Realizarea, ca etapă a răspunderii juridice, începe odată cu intrarea în
vigoare a actului de aplicare a dreptului care recunoaşte faptul comiterii faptei
ilicite şi care stabileşte măsura concretă de răspundere juridică. Realizarea
răspunderii juridice se caracterizează prin acţiunile organelor sau persoanelor
abilitate pentru realizarea efectivă a acelei măsuri, care a fost prescrisă de actul
de aplicare a dreptului.

Răspunderea juridică, care la începutul evoluţiei sale a reprezentat
legătura drepturilor şi obligaţiilor statului şi ale delincventului, se
materializează în acţiunile efective ale părţilor pentru realizarea pedepsei.

Urmările nefavorabile ale faptei ilicite cu caracter personal şi
patrimonial, pe care le suportă delincventul din momentul intrării în vigoare a
actului de aplicare a dreptului, caracterizează statutul lui juridic special până la
momentul în care pedeapsa stabilită va fi executată. Executarea pedepsei
constituie finalul etapei de realizare a răspunderii juridice.

Particularitatea acestei etape constă în realizarea statutului juridic
special al delincventului, adică a unor asemenea drepturi, libertăţi, obligaţii şi
interese legitime specifice, care limitează statutul juridic general. Statutul
juridic al delincventului este condiţionat de roiul social negativ al acestuia în
societate şi de reacţia statului ia conduita ilegală. De aici apare limitarea
drepturilor, libertăţilor şi obligaţiilor generale ale subiecţilor de drept.

Mai mult decât atât, respectarea strictă a restricţiilor de către
delincvent i se impune acestuia în calitate de obligaţii suplimentare, spre
exemplu, respectarea regimului de executare a pedepsei de către condamnat la
locul de detenţie, plata la timp a amenzii administrative etc. Este caracteristic
faptul că limitării şi concretizării sânt supuse doar elementele statutului juridic
general care sânt legate de realizarea măsurii concrete a răspunderii juridice.

Persoană care îşi ispăşeşte pedeapsa poate să dobândească noi
drepturi şi obligaţii ca urmare a respectării obligatorii a limitării statutului
juridic general. La drepturile specifice ale delincventului, care completează
statutul juridic general, trebuie raportate: de exemplu, dreptul la anularea
înainte de termen a sancţiunii disciplinare (art. 211 alin. (2) din CM RM) etc.

Deja la această etapă delincventul poate fi limitat de organele
competente ale statului în libertatea de deplasare, în dispunerea de bunurile
sale, de timpul de lucru şi timpul de odihnă etc. Măsurile aplicate faţă de
persoana care a comis infracţiunea poartă un caracter de prevenţie şi curmare a
faptei ilicite (Витрук, Н.В. 1979. p. 93).
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În concluzie, putem menţiona că problema etapelor răspunderii
juridice, cu toate că îşi găseşte reflectare în literatura juridică, necesită noi
abordări. Din opiniile enumerate mai sus putem trage concluzia că în doctrină
nu există un criteriu unic de evidenţiere şi clasificare a etapelor răspunderii
juridice, de stabilire a continuităţii acestora în timp şi spaţiu
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Abstract
In this context, Europe's security environment requires a strong European
Union capable of promoting peace and guaranteeing the security of its
Member States and its citizens. In a world where risks and threats no longer
have borders, the states must be able to promote and defend their national
interests, even by joining security structures, capable of identifying and
counteracting the dangers to international security. Within these structures,
national states and other organizations can best contribute to establishing the
rules to be respected by all international actors and to create the necessary
instruments for ensuring international cooperation and stability.
Keywords: national security, neutrality, national states, national
independence, security and cooperation

Globalizarea şi integrarea regională, două procese interdependente,
complexe, pluridimensionale şi dinamice au efecte atât benefice cât şi nedorite
pentru statele lumii şi cetăţenii acestora. Pentru ca statele să-şi poată promova
şi apăra interesele naţionale, într-o lume în care riscurile şi ameninţările la
adresa acestora nu mai au frontiere sunt obligate să se integreze în structurile
de securitate, singurele în măsură să identifice pericolele la adresa securităţii
internaţionale. În aceste structuri, statele naţionale şi alte organizaţii pot cel
mai bine să contribuie la stabilirea normelor ce trebuiesc respectate de către
toţi actorii internaţionali şi să creeze instrumentele necesare prin care să
asigure stabilirea şi cooperarea internaţională.

În acest context, mediul de securitate al Europei necesită o Uniune
Europeană puternică, capabilă să promoveze pacea și să garanteze securitatea
statelor sale membre și a cetățenilor săi.

Puterea unui stat desemnează capacitatea sa de a face să triumfe
satisfacerea intereselor sale naţionale folosindu-se de relaţiile internaţionale cu
ceilalţi actori statali şi non statali. În contextul oferit de globalizare, relaţiile
internaţionale se derulează potrivit principiilor şi normelor de conduită
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obligatorii pentru toţi actorii scenei mondiale şi acceptate de către aceştia din
urmă (Duțu P., Bogzeanu C. 2010. p.30).

Politica ambiguă promovată de URSS în Europa după al doilea război
mondial, precum și divergenţele dintre statele europene privind viitorul
Germaniei au creat premise pentru evoluţia modelului de alianţă de apărare
colectivă sub forma NATO, unde SUA a fost cel mai evident promotor (Mija,
V. 2016. p.109). Prin dezvoltarea Alianţei Nord-Atlantice şi construcţia,
percepută ca o comunitate transatlantică specială a dat posibilitatea unirii
anumit număr de state din Europa Occidentală şi America de Nord.

Apărut din necesitatea apărării democraţiilor occidentale faţa de
tendinţa de schimbare prin forţă a sistemului capitalist cu sistemul comunist
(Duţă, P. D. ș.a. 2009. p. 5-12), de către URSS Organizaţia Tratatului
Atlanticului de Nord (NATO) avea drept scop constituirea unui sistem comun
de apărare şi de cooperare care să asigure protecţia împotriva acţiunilor de
natură ideologică, politică şi militară care ar putea fi îndreptate împotriva
securităţii lor.

Prin încheierea Tratatului s-a urmărit consolidarea solidarității între
statele părți, consultarea permanentă și coordonarea acțiunilor lor în vederea
menținerii păcii și securității internaționale, în conformitate cu principiile
înscrise în Carta Organizației Națiunilor Unite (1945). Astfel, părțile se obligă
să reglementeze diferendele internaționale pe cale pașnică, conform
principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite și să se abțină de la utilizarea
forței sau a amenințării cu forța. Totodată, în vederea atingerii obiectivelor
Tratatului, Părțile se angajează să își dezvolte capacitatea individuală și
colectivă, în cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO)
(1949), pentru a rezista oricărui atac armat. Elementul esențial al Tratatului
este reprezentat prin art. 5, care prevede că ”… un atac armat împotriva uneia
sau mai multor Părți va fi considerat un atac împotriva tuturor. Un astfel de
atac va putea declanșa acțiuni de sprijinire a statului sau statelor aliate atinse,
prin exercitarea dreptului la auto-apărare individuală sau colectivă statuat în art.
51 din Carta Organizației Națiunilor Unite”.

Declaraţia Schumann, adoptată la 9 mai 1950, piatra de temelie a
construcţiei europene, este cât se poate clară în această privinţă: „Pacea
mondială nu poate fi asigurată fără a face eforturi creatoare proporţionale cu
pericolele care o ameninţă. (…) Europa nu se va construi dintr-o dată sau ca
urmare a unui plan unic, ci prin realizări concrete care vor genera în primul
rând o solidaritate de fapt” (Iancu, L. De ce este necesară Uniunea Europeană?
O opinie fundamentată istoric, geopolitic şi axiologic. 2014. p.3). Astfel, se
formează doi poli ce au menirea de a asigura securitatea europeană -
Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) și Uniunea Europeană
(UE).

Statelor participante la Parteneriat li se propunea ca,în scopul unei
coordonări mai eficiente a activităţilor militare comune, să delege ofiţeri de
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legătură permanenţi la Cartierul General al NATO şi să contribuie la
organizarea Celulei de Coordonare a Parteneriatului de la Mons (Belgia),
care,sub autoritatea Consiliului Nord-Atlantic, avea să efectueze planificarea
militară necesară pentru implementarea programelor Parteneriatului. La acea
dată, invitaţia de participare la Parteneriatul pentru Pace fusese acceptată de 27
de ţări. Activităţile fiecărui stat partener urmau să fie concretizate în
Programul individual de Parteneriat, dezvoltat în comun.

Participanţii la Parteneriat îşi reafirmau angajamentul de a respecta
obligaţiile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi principiile Declaraţiei
Universale a Drepturilor Omului, care prevedea abţinerea de la ameninţarea
sau folosirea forţei împotriva integrităţii teritoriale sau independenţei politice a
oricărui stat, respectarea frontierelor existente şi soluţionarea disputelor prin
mijloace exclusiv paşnice. Statele îşi reafirmau angajamentul faţă de Actul
Final de la Helsinki şi toate documentele ulterioare ale CSCE, îşi asumau
angajamente şi obligaţiuni, inclusiv în domeniul dezarmării şi controlului
armelor (7).

Pornind de la aceste angajamente statele NATO îşi propuneau:
dezvoltarea în comun cu celelalte state semnatare a unui proces de planificare
şi revizie în scopul identificării, evaluării forţelor şi capacităţilor disponibile
pentru instruire multinaţională, exerciţii şi operaţiuni în colaborare cu forţele
Alianţei; coordonarea politică şi militară la Cartierul General al NATO, cu
scopul de a oferi o îndrumare şi consiliere relevantă în contextul activităţilor
Parteneriatului, inclusiv în domeniul planificării, instruirii, exerciţiilor şi
doctrinei.

În contextul privind specificul neutralităţii Republicii Moldova în
cadrul securităţii internaţionale s-au depistat că, în condiţiile proximităţii
geografice a Republicii Moldova cu Europa, legăturile etno-istorice cu
România, membru NATO şi UE, Republica Moldova are destinul să fie
solidară cu UE. Astfel, trebuie să fie examinate modurile de cooperare
individuală şi sporită cu NATO pentru a contribui la securitatea internaţională
şi pentru a-şi asigura securitatea naţională (Mija, V. Neutralitatea Republicii
Moldova prin prisma politicilor de securitate ale unor state europene neutre.
2016. p. 109).

Crearea de parteneriate a reprezentat o etapă-cheie în modificarea
structurii înseşi a Alianţei. Reuniunea de nivel înalt a șefilor de state şi guverne
din ţările membre NATO, din ianuarie 1994, desfăşurată la Bruxelles, a
demonstrat că Alianţa Atlanticului de Nord îşi confirmă angajamentul pentru
un parteneriat transatlantic impunător între America de Nord şi Europa, un rol
special revenindu-i în acest sens responsabilităţii sporite în probleme de
apărare. A fost reafirmată valabilitatea funcţiilor principale ale Alianţei şi
sprijinul deplin pentru edificarea unei reţele europene de securitate şi apărare
(Ciobanu, V. N., Codreanu, N., Balan, Gh. 2014. p.5).
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Una dintre modalităţile esenţiale de promovare a intereselor de
securitate ale Republicii Moldova este promovarea unei politici externe şi de
securitate active, prin care s-ar accentua că dificultăţile de securitate interne
poartă un caracter provizoriu, şi care ar sugera că Moldova poate învăţa şi
implementa experienţa altor state în depăşirea problemelor sale.

Parteneriatul era o expresie a convingerii comune că stabilitatea şi
securitatea în zona euro atlantică se pot realiza doar prin cooperare şi acţiuni
comune,prin protecţia şi promovarea libertăţilor fundamentale şi a drepturilor
omului,salvgardarea libertăţii, dreptăţii şi păcii prin democraţie. Aceste
priorităţi au fost enunțate ca valori fundamentale ale Parteneriatului (Ciobanu,
V. N., Codreanu, N., Balan, Gh. 2014. p.5).

Pentru fiecare ţară dispusă să semneze Parteneriatul avea să se
stabilească un Program Individual de Parteneriat, numit ulterior ”Plan de
acţiuni”între părţi. Aceste noi relaţii se iniţiau cu scopul de a susţine
stabilitatea şi a edifica arhitectura securităţii europene prin extinderea şi
intensificarea cooperării politice şi militare, axate pe probleme de apărare şi
depăşind concomitent cadrul unui simplu dialog. Programul, bazat pe principii
democratice, viza cooperarea practică şi o serie de angajamente reciproce,
NATO asumându-şi rolul de consultantul fiecărui partener, în cazul unei
ameninţări directe la integritatea teritorială sau independenţa politică a statului
respectiv.

La forumul de Parteneriat, conducerea Republicii Moldova şi-a
reiterat disponibilitatea de a participa la menţinerea securităţii mondiale,
anunţându-şi decizia de a adera la acest Proiect de Parteneriat (9). Acordul de
Parteneriat a fost semnat de către Republica Moldova la 16 martie 1994 (10).

Propunând-şi în calitate de obiectiv strategic crearea unui stat de drept,
bazat pe valorile democratice, aspirația Republicii Moldova de a se integra în
această structură este destul de întemeiată, deoarece Uniunea Europeană este
un exemplu al democrației, stabilității politice, bunăstării sociale şi economice.
Și plasarea Republicii Moldova în vecinătatea imediată a Organizaţiei
Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene şi posibilitatea extinderii
acestora este favorabilă securității naționale şi are o influență benefică asupra
mediului internațional de securitate, iar oportunitățile de cooperare oferite de
către cele două organizații au impact pozitiv asupra procesului de promovare a
reformelor în toate domeniile, inclusiv cele corelate cu securitatea şi apărarea
națională (11). Astfel, avantajele apropierii Moldovei de UE țin de sfera
politicii, economiei şi vieții sociale. Din punct de vedere politic, aceasta,
semnifică continuarea procesului democratizării, creșterea gradului de
securitate a țârii şi a cetățenilor ei; din punct de vedere economic - accesul la
piaţa europeană, la fondurile europene de dezvoltare, investiții şi noi tehnologii;
în aspect social - apropierea de standardele europene educaționale, protecția
muncii, etc. (Țugui, E. p.7).
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Aderând la Programul Parteneriat pentru Pace, Republica Moldova se
angaja să susţină eforturile internaţionale în domeniul reglementării situaţiilor
de criză şi prevenirii conflictelor.

Pe parcursul anilor, militarii din Republica Moldova au participat la
diverse activităţi în cadrul Parteneriatului. Activităţi şi exerciţii de acest gen
continuă să se planifice până în prezent, efectivul militar al Republicii
Moldova participând cu responsabilitate şi pregătire la ele (Ciobanu, V. N.
2011. p 121). În acelaşi timp, Republica Moldova găzduieşte un curs pentru
evaluatorii OCC (ETC 16) din ţările-partenere, în baza unui exerciţiu de
menţinere a păcii,desfăşurat la aceeaşi bază de instruire, la care iau parte 20 de
state partenere

Un compartiment aparte în activitatea din această perioadă îl are
Memorandumul privind cooperarea în domeniul suportului logistic între
Guvernul Republicii Moldova şi Agenţia pentru întreţinere şi aprovizionare a
Organizaţiei Nord-Atlantice (NAMSA), semnat la Bruxelles, la 28 iunie
2001.O realizare eficientă cu suportul financiar al Alianţei este şi distrugerea
stocurilor de pesticide interzise şi inutilizabile în Republica Moldova.

Acordul între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul
Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Sistemul de administrare a
informaţiei programului Parteneriat pentru Pace (PIMS) a fost semnat tot în
această perioadă(Ciobanu, V. N., Codreanu, N., Balan, Gh. 2014.p.5).

După revizuirea Programului pentru Republica Moldova Planul
individual de acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova - NATO (IPAP),
prevedea ajustarea instituţiilor statale la standardele şi valorile euro-atlantice,
oferind un reper pentru activităţile bilaterale cu ţările euro-atlantice. Prin
adoptarea Planului individual de acţiuni (adoptat de Guvernul RM la 24 mai
2006), Republica Moldova şi-a exprimat dorinţa de a intensifica dialogul
politic şi cooperarea cu NATO în domeniile tradiţionale (militar, științific,
protecţia mediului, urgenţe civile etc.), implicând în acest proces majoritatea
instituţiilor naţionale.

Un succes remarcabil în cooperarea cu NATO a fost calea integrării
europene a Republicii Moldova constituită prin semnarea la 27 iunie 2014 la
Bruxelles a Acordului de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea
Europeană. Acordul de Asociere nu specifică aderarea Republicii Moldova la
UE, ci mai curând recunoaşte aspiraţiile europene ale Republicii Moldova şi
prevede realizarea unei serii de reforme politice, economice şi sociale care vor
permite o integrare graduală a țării în UE (14).

În acest sens, Acordul de Asociere prevede intensificarea dialogului
politic UE-Moldova și cooperarea în vederea convergenței graduale în
sectoarele acoperite de Politica Externă și de Securitatea Comună (PESC), și
anume abordează aspecte privind: promovarea păcii și a justiției internaționale;
prevenirea conflictelor şi gestionarea situaţiilor de criză; promovarea
stabilităţii, securităţii şi dezvoltării democratice în regiune. Soluţionarea
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paşnică a conflictelor regionale; combaterea proliferării armelor de distrugere
în masă şi materialelor conexe, precum şi a mijloacelor de livrare a acestora;
combaterea terorismului; combaterea comerţului ilicit cu arme de calibru mic
şi armament uşor, inclusiv cu muniţiile pentru acestea (15).

În plus, Planul IPCP pentru 2014, însuma 76 activităţi. Republica
Moldova îşi asumase obligaţia de a implementa programe şi strategii în
vederea combaterii terorismului, să consolideze cooperarea între instituţiile
sale şi să dezvolte relaţii de cooperare cu structurile NATO, aliaţii şi partenerii
acestei instituţii. Un aspect nou era crearea de măsuri de protecţie împotriva
atacurilor cibernetice a sistemelor strategice de comunicare şi informare.

La cele expuse concluzionăm că extinderea NATO va avea un impact
nu mai puţin important asupra problemelor de securitate ale Moldovei decât
lărgirea UE. Alianţa este dispusă să susţină în continuare eforturile Moldovei
în reformarea şi modernizarea sistemului de apărare şi de securitate, pentru a
face faţă noilor provocări ale secolului XXI. Mai mult ca atât, ea este gata să-şi
extindă acest sprijin asupra unor reforme mai profunde în domeniul politic şi al
instituţiilor de apărare.

Un alt aspect relevant pentru Moldova este faptul că, odată cu
extinderea sa, Alianţa devine interesată în mare parte şi de securitatea statelor
europene nemembre ale NATO, focare potenţiale sau reale de ameninţări la
adresa securităţii în sens larg, şi care pot genera probleme de securitate unor
state participante la aranjamentul Nord-Atlantic.

Astfel, interesele Moldovei în domeniul securităţii ar putea fi
rezumate în două puncte majore:

–integrarea deplină în structurile politice, economice şi de securitate
europene;

–consolidarea internă a statului şi, respectiv, a rolului său de
generator de securitate şi factor de stabilitate pe plan subregional.

Interesele de securitate ale UE în Moldova, ca şi cele ale NATO de
altfel, se referă la două aspecte, interconectate:

- conflictul transnistrean şi
- problemele de securitate neconvenţională (de la corupţie până la

trafic de fiinţe umane şi armament).
În acest context, poziţia Republicii Moldovei faţă de extinderea

NATO ar trebui să rămână cât se poate de pozitivă, fiindcă modelul de
securitate cooperativă promovat de NATO contribuie nu doar la stabilizarea
statelor membre, ci şi la “exportul” de securitate (şi de valori) în afara
hotarelor sale
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Abstract
As a part of the USSR the Republic of Moldova labor unions were not fulfilling
their goal and worked as a part of a state control apparatus. The gained
independence meant and a transformation for the Moldovan labor unions
paving the modernization of the legislation. Using different political pressure
methods such as lobbing, political protests, strikes, advocacy and appealing to
different international bodies the labor unions managed to influence the
decisional process. Several qualitative changes made the working conditions
better for the average man and woman. At the same time important changes
were performed by joining various international organizations that helped
modernize the legislation in the Republic of Moldova.
Keywords: labor unions, political pressure, modernization, lobbying, political
protest

Apartenența Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești la spațiul
valorilor create și impuse de Uniunea Sovietică, adică de Kremlin, făcea ca
spațiul cuprins între râul Prut și inclusiv partea stingă a Nistrului, să dețină o
industrie orientată nemijlocit la nevoile metropolei, din aceste considerente,
inter alia, strategia implementată de către factorii decizionali ai Moscovei s-a
manifestat prin aceea că, în anii 80, uniunile profesionale din Moldova
Sovietică aveau la evidență peste 2.000.000 de membri, 9300 organizații
primare sindicale în raioane și orașe, 22 comitete republicane de ramură și 266
comitete sindicale raionale și orășenești, fenomen prin care se materializa un
instrument suficient de prețios pentru aplicarea în practică a hotărârilor
guvernului sovietic.

Respectiv, ținem să remarcăm faptul că, chestiunile consemnate mai
sus, au o importanță specială în partea ce ține de modernizarea sistemului
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sindical autohton, care de altfel s-a perindat pînă în zilele noastre, însă fără a
contabiliza același număr de membri.

Totuși urmează să atragem atenția că odată cu obținerea
independenței politice, sau pretinsei independențe decizionale față de Kremlin,
s-a avansat în gradul de transparență decizională în cadrul comunității
sindicale, precum și restructurarea sistemului, aspecte care au stimulat nivelul
de perfecționare și de reprezentare a oamenilor muncii prin intermediul
mișcării sindicale, astfel încât schimbări importante s-au produs în cadrul
Plenarei a X-a a Consiliului Republican al Sindicatelor din Moldova, care a
avut loc la 26 aprilie 1990.

Dorința de restructurare a mișcării sindicale s-a văzut încă din cadrul
Plenarei unde membrii de sindicat au început să ceară reînnoirea mișcării
sindicale. Unul dintre imperativele schimbării era independența de partidul
comunist și guvernul sovietic. De exemplu, în perioada 1944-1980 sindicatele
din Moldova Sovietică au primit peste 2900 de directive, decizii, planuri și
indicații. Acestea împiedicau activitatea liberă a membrilor de sindicat în
reprezentarea oamenilor muncii și apărarea drepturilor acestora.

Tot în cadrul Plenarei s-a discutat proiectul „Declarației cu privire la
formarea Federației Sindicatelor din Moldova”. Dumitru Nedelcu stipula în
alocuțiunea sa că dorința de restructurare a mișcării sindicale este de jos în sus,
ea provenind de la organizațiile sindicale orășenești și raionale (Budza, Hîncu,
2013, p. 350). Alte idei menționate au fost păstrarea unității sindicale,
modificarea formei de organizare superioară pentru o reprezentare mai
eficientă a intereselor legitime ale angajaților. Argumentul pentru formarea
Federației era că această formă de organizare este mai democratică. Viziunea
unor participanți precum I. Krigan că sindicatele pot manifesta o reală putere
doar prin activitatea independentă de organele de stat urma să fie testate în anii
următori. Victor Caun, liderul sindical de la Universitatea Tehnică din
Moldova a propus federația ca un organ comun de dirijare și care să aibă drept
scop asistența sindicatelor de ramură. Ideea depolitizării sindicatelor a fost
menționată de Ala Balaniuk, secretarul Comitetului republican al sindicatelor
din CAI.

Ca urmare a acestor restructurări a fost convocat Congresul XI al
sindicatelor și Congresul I de constituire a „Federeației Sindicatelor
Independente din Moldova”. La congres au fost aleși 725 de delegați, 690 au
fost prezenți, iar 35 au lipsit motivat. Acest congres desfășurat în perioada 27-
28 septembrie 1990 s-a remarcat prin demararea procesului de restructurare și
democratizare a sindicatelor moldovenești și că a pus baza sindicatelor
independente. Cu toate acestea, sindicatele nu au tăiat definitiv legătura cu
sfera politică la acest congres fiind prezenți conducerea de partid și de stat din
RSSM.

În cadrul dării de seamă prezentată de Grigore Eremei era menționată
criza generală care cuprinsese toate sferele de dezvoltare și păturile sociale.
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Conform raportului aflăm că sindicatele erau cuprinse de mai bine de patru ani
în discuții pentru identificarea modelelor de renunțare la totalitarism și că
acestea trebuiau să își găsească o nouă identitate în cadrul tranziției la noul
sistem al economiei de piață și democrației.

În cadrul Congresului XI al sindicatelor din Moldova, Mircea Druc,
prim-ministrul Republicii Moldova a identificat sindicatele ca organizații
importante pentru efectuarea reformei administrative și trecerea la județe.
Totodată a fost propusă crearea „Băncii Sindicatelor”, un nou sistem
informațional și ca sindicatele să lupte cu mafia speculativă, deoarece mafia
este puternică, ea este internațională susținea premierul (Budza, Hîncu, 2013, p.
352). În cadrul congresului a fost ales ca președinte FSIM Grigore Eremei, cel
care a devenit ulterior ultimul secretar al Partidului Comunist din RSSM.
Sindicatele ca trambulină își manifestau astfel rolul de trambulină în funcții
mai înalte. Legăturile dintre mișcarea sindicală și politic încă erau puternice în
acei ani.

Prima decizie a Congresului I al FSIM a fost separația de domeniul
politic și anume că federația „nu depinde de organele de stat, administrative,
politice și obștești, nu este subordonată și supusă controlului exterior, are
menirea să colaboreze cu organele de stat și patronatul după principiul parității,
este liberă în alegerea mijloacelor și metodelor de activitate” (Budza, Hîncu,
2013, p. 353) după cum este indicat în culegerea „Istoria sindicatelor din
Republica Moldova”. Tot la congres s-a hotărât că subiecții federației transferă
2.5% din cotizațiile de membru către FSIM. Acest tratat a fost semnat de către
25 sindicate de ramură. Cu toate că se dorea separare de sindicatele din
celelalte republici sovietice se mai păstra o legătură prin transferul unei
jumătăți de procent pentru finanțarea Confederației Generale a sindicatelor din
URSS.

O serie de acte internaționale adoptate de R. S. S Moldova prin
Hotărârea Parlamentului nr. 217-XII din 28.07.1990 au făcut posibilă
organizarea eficientă a mișcării sindicale. Prin această hotărâre a fost adoptată
Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată la New York în
10.12.1948, unde pe lângă mult altele erau garantate și drepturile la asociere, la
protecție socială, la muncă și la odihnă și concediu plătit. Tot în cadrul acestei
hotărâri a fost adoptat și Pactele internaționale „Cu privire la drepturile civile
și politice” și „Cu privire la drepturile economice, sociale și culturale”,
adoptate la 16.12.1966. Prin acest pact semnatarii asigurau dreptul la muncă
liber aleasă; dreptul la salariu echitabil, la zile de sărbătoare nelucrătoare
plătite; dreptul la asociere, la negocieri colective, inclusiv dreptul la grevă și
dreptul la securitatea socială. Prin această hotărâre a parlamentului s-a produs
o modernizare a cadrului legal, iar organizațiile sindicale au obținut pârghii pe
presiune politică pe care le vor folosi ulterior. Modernizarea cadrului legal s-a
produs prin aprobarea dreptului la asociere în afara cadrului rigid din punct de
vedere ideologic stabilit de Constituția Sovietică din 1977 la articolele 6 și 7.
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Dintre metodele de presiune politică și acțiune a sindicatelor pentru
apărarea drepturilor oamenilor muncii putem enumera: negocieri directe,
educarea membrilor de sindicat, interpelarea ombudsmanului, campanii de
lobbying și advocacy, negocieri colective, atacuri în justiție, folosirea
inspecției muncii, greva generală și interpelări la Organizația Internațională a
Muncii.

Pentru educarea și informarea sindicaliștilor, Consiliul Republican al
Sindicatelor și președintele său Grigore Eremei au decis editarea ziarului
„Vocea Poporului”. Primul număr a apărut la 27 februarie 1990, avându-l ca
redactor-șef la pe Gheroghe Ciurea. Până în 2010 au apărut 990 numere în 3
milioane de exemplare, iar acest ziar a fost o rampă de lansare pentru jurnaliști
cunoscuți precum Vasile Botnaru, Cornelia Cozonac, Vlad Bercu, Mihai
Scoarșă etc. Această publicație a jucat un rol important în educarea publicului
în anii tranziției prin așa rubrici precum „Ghid juridic”, „Cum vorbim, cum
scriem”, „Educația sindicală”, „Conflictele de muncă”, „Demonopolizare”,
„Cooperare” șa. (Budza, Hîncu, 2013, p. 403)

Din 1991 până în 2005 sindicatele au organizat sute de forme de
presiune politică și implicare socială printre care: adunări colective de protest,
mitinguri și greve spontane, pichetări ale Parlamentului și Guvernului
Republicii Moldova. În 1992 este organizată greva șoferilor de autobuze și
troleibuze. Cei 5000 de participanți cereau ameliorarea condițiilor de muncă,
de trai și respectarea drepturilor omului.

La cea de-a doua adunare a FSIM denumită Conferința I a FSIM din
12 mai 1993 au participat 315 delegați. În raportul său, președintele FSIM
Serafim Urechean menționa că de la congresul precedent s-au produs
schimbări majore și că s-a demarat procesul de formare a unui stat de drept și
democratic, bazat pe dreptul istoric și că s-a început trecerea treptat la
economia de piață. În perioada anterioară sindicatele reușiseră să încheie cu
Guvernul un Acord general prin s-au reglementat relațiile în domeniul
protecției sociale. Presiunea politică asupra președintelui Republicii Moldova
Mircea Snegur face ca la 15 decembrie 1992 să fie semnat Decretul „Cu
privire la asigurarea drepturilor sindicale în sfera parteneriatului social”. Prin
cadrul acestui decret s-a legiferat un sistem concret de stabilire a relațiilor de
parteneriat la nivel național, ramural și local dintre Guvern, patronate și
sindicate, remarca Serafim Urechean. În aceeași perioadă sindicatele au
înaintat noi propuneri legislative ca cetățenilor rămași fără lucru, cu statut de
șomer să le fie acordată o indemnizație de cel puțin un salariu minim.

Între 1992-1994 Federația „Sindicons” sub conducerea liderilor
sindicali Oleg Budza și Nicolae Suruceanu au organizat numeroase acțiuni de
protest la nivel național. La 14-15 octombrie 1995 în majoritatea centrelor
raionale și municipale s-au organizat mitinguri la care au participat zeci de mii
de oameni. Principalele revendicări erau achitarea la timp a salariilor
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învățătorilor. Specificul formelor de presiune politică a mișcării sindicale este
caracterul pașnic al acestora.

În paralel cu acțiunile de stradă, protecția juridică a devenit un
instrument de presiune politică și de protejare a muncitorilor în condițiile
tranziției la economia de piață. Președintele FSIM accentua în 1993 că este
necesar de a crea un sistem juridic eficient pentru că în acea perioadă existau
structuri sindicale cu mii de membri în care activau numai câte un jurist. Între
1990-1995 conducerea sindicatelor a primit 6513 scrisori, interpelări, plângeri,
iar în jur de o treime dintre acestea au fost soluționate pozitiv. Totodată, în jur
de 20000 de membri de sindicat au primit consultanță juridică de la
conducerea FSIM. Pe lângă aceste activități, începând cu 1991 echipa juridică
din cadrul sindicatelor au elaborat mai multe legi și decrete ale Președintelui
Republicii Moldova. Ca implicare a juriștilor FSIM în procesele de restabilire
în funcție a angajaților, 50% dinte aceștia au câștigat procesele în perioada
1992-1994.

La Congresul II al FSIM din 26 octombrie 1995 au participat 292 de
delegați. Dintre problemele majore semnalate a fost reducerea produsului
intern brut cu 60-65% comparativ cu anul 1990. Totodată, aceasta a făcut ca
194,7 mln lei să fie suma restantă la salarii existând sfere unde lucrătorii nu
erau plătiți și câte 5-6 luni. Pentru a soluționa această problemă FSIM a
organizat mitinguri de protest și greve în martie, noiembrie și decembrie 1995
în care se constata starea de sărăcie a angajaților.

Indicatorii economici arătau o degradare a nivelului de viață în
proaspătul stat independent. Dacă în 1990 salariul minim reprezentat 83% din
bugetului minim de consum, apoi în 1995 acesta reprezenta doar 5% (Budza,
Hîncu, 2013, p. 359). Urmări ale degradării economice au fost creșterea
numărului de invalizi și persoane cu dizabilități, scăderea sporului natural al
populației de 3.2 ori, iar speranța de viață a scăzut cu 6 ani, constituind în 1995,
în medie 63.9 ani.

Pentru mișcarea sindicală primii ani de independență au adus o
scădere cu 29% a numărul membrilor de sindicat. Conflictul de la Nistru a dus
la separarea de FSIM a circa 1000 de organizații primare și orășenești ce
însumau în jur de peste 275 mii membri de sindicat. În acel moment mișcarea
sindicală din Republica Moldova întrunea 25 comitete de ramură. Delegații au
remarcat în cadrul congresului că salariul mediu al unui profesor cu studii
superioare reprezenta 108 lei, iar în industrie salariul era 188. Salariile de doar
90 lei pentru angajarea unui tânăr specialist a făcut ca în școli să lipsească
2000 de specialiști.

Totodată, penuria instalată din cauza proastei administrații și a
modelului economic pe care era construită RSSM a făcut ca investițiile în
domeniul culturii să fie scăzute considerabil după cum remarca și delegatul
Maria Brânză din Rezina. Aceasta menționa că 79 instituții culturale activau în
clădiri avariate printre care Opera Națională, Circul de Stat, Colegiul de Arte
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Plastice „Al. Plămădeală”, Institutul de Arte. Între anii 1994-1995 au fost
concediați 5000 de lucrători din cultură.

Principalele forme de acțiune ale sindicatelor din acea perioadă erau
grevele de protest. O clasă politică cu deprinderi autoritare, lipsa culturii
democratice în proaspătul stat creat, necunoașterea formelor de presiune și
influență făcea ca modele extreme de presiune să fie aplicate pentru a rezolva
problemele cu care se confruntau muncitorii. În cadrul acestui congres s-a
decis schimbarea denumirea FSIM în „Federația Generală a Sindicatelor din
Republica Moldova” (FGSRM).

În toamna anului 1996 mai multe ramuri sindicale au decis
organizarea protestelor în masă. Ca urmare a unirii efortului Sindicatului
lucrătorilor din învățământul public și știință, Sindicatul lucrătorilor din
sănătate, Sindicatul lucrătorilor din cultură și cel al lucrătorilor din cooperația
de consum, comerț și resursele materiale s-au organizat mitinguri de protest la
nivel de sate la 14 octombrie, de raioane – 22 octombrie și precum și la nivel
național la 4 noiembrie 1996. Ca urmare al efortului comun al celor mai
numeroase sindicate s-au produs primele acțiuni de protest în masă organizate
de oamenii muncii. Prin această mișcare sindicatele au reușit să depășească
stigma apartenenței la sistemului central de stat care era specifică din timpul
Uniunii Sovietice.

Un alt salt al modernizării legislației naționale s-a produs prin
intermediul Hotărârii Parlamentului nr. 1298-XIII din 24.07.1997 și intrată în
vigoare la 21.08.1999. Prin acest act a fost adoptată Convenția pentru
drepturile omului și a libertăților fundamentale. Acest act internațional adoptat
la Roma la 4 noiembrie 1950 prin intermediul art. 4 interzicea sclavia și munca
forțată, iar la art. 11 oferea libertatea de întrunire și asociere, care coroborat și
a art. 14 interzicea discriminarea, conferea organizațiilor sindicale posibilitatea
legală de a influența decisive la adoptarea deciziilor politice, prin care erau și
sunt afectați angajații din sectorul bugetar. Prin adoptarea acestei convenții
Republica Moldova a recunoscut Curtea europeană a drepturilor omului ca
instituție supranațională, a cărei hotărâri sunt obligatorii de executat de către
guvernul Republicii Moldova, astfel realizându-se o presiune legitimă și legală
asupra guvernului întru asigurarea respectării drepturilor omului și libertăților
fundamentale.

La 2-8 septembrie 1998 sindicaliștii din domeniul educației și
sănătății au organizat acțiuni pe protest, iar principalele revendicări erau
mărirea salariilor și a burselor pentru studenți, iar o altă acțiune care este
pertinentă obiectului de cercetare a prezentei lucrări o constituie greva
manifestată de membrii sindicatului S.A „Cupcini-Cristal”, prin care a
declanșat o grevă generală, în rezultatul căreia colectivul și-a primit aproape
integral salariul restant, iar directorul a fost destituit din funcție în 1998.

În alt plan de idei, trebuie de remarcat că, angajații au sudat porțile
fabricii de zahăr și au blocat accesul pe teritoriul întreprinderii aceste acțiuni
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fiind utile în urmărirea scopurilor lor, însă administrarea deficitară a companiei
a făcut ca în anul 1999 această companie și altele din domeniul zahărului să fie
preluate de persoane fizice, după cum remarca ziarul FLUX în ediția de vineri
din 5.02.2010 (Federiuc, 2010).

Consecvent, în raport cu cercetarea temei propuse, consemnăm că
modernizarea socială și politică a Republicii Moldova în contextul
diversificării activității de influență și presiune politică asupra procesului
decizional, trebuie analizată și apreciată prin faptul că țara noastră a aderat la
un vast set de tratate și convenții internaționale în materia drepturilor omului,
care inter allia, consacră, garantează și impune guvernul nostru de a
întreprinde toate măsurile legale și posibile pentru ai oferi cetățeanului
posibilitatea de a-și exercita cele consfințite.

Prin urmare ținem să remarcăm că, prin aderarea Republicii Moldova
la Pactul Internațional cu privire la drepturile civile și politice din 16.12.1966,
care conform art. 22, stabilește că, orice persoană are dreptul de a se asocia în
mod liber cu altele, inclusiv dreptul de a constitui sindicate şi de a adera la ele,
pentru ocrotirea intereselor sale, astfel încât exercitarea acestui drept nu poate
fi supusă decât restricţiilor prevăzute de lege şi care sunt necesare într-o
societate democratică, în interesul securităţii naţionale, al securităţii publice, al
ordinii publice ori pentru a ocroti sănătatea sau moralitatea publică sau
drepturile şi libertăţile altora, inclusiv faptul că conținutul normativ al
prezentului articol nu contravine limitării prin lege de a fi exercitat de către
membrii forţelor armate şi al poliţiei, acestea din urmă fiind organe vitale ale
statului, iar o eventuală grevă ar pune în pericol securitatea națională pe
segmentul de independență, suveranitate și integritate teritorială, precum și sub
alt set de competențe, în parte ce ține de securitatea și ordinea publică, care
este asigurată de angajații Ministerului Afacerilor Interne (Budza, Hîncu,
2013).

Succesiv, reliefăm că statul Republica Moldova trebuie să se abțină
de la careva reglementări sau acțiuni prin care ar limita garanțiile, drepturile și
libertățile consfințite în Convenţia din 1948 a Organizaţiei Internaţionale a
Muncii privind libertatea sindicală şi ocrotirea dreptului sindical, care a fost
ratificată de către Guvernul Republicii Moldova și a intrat în vigoare la
12.08.1997, care la art. 3 paragraf 1, stabilește că organizaţiile de muncitori şi
patroni au dreptul să-şi elaboreze statutele şi regulamentele administrative, să-
şi aleagă liber reprezentanţii lor, să-şi organizeze gestiunea şi activitatea şi să-
şi formuleze programul de acţiune, chestiune relevantă în contextul în care se
dorește o diversificare a activității de influență și presiune politică asupra
procesului decizional, indiferent de care nivel s-ar prezenta.

În alt registru de idei se impune necesitatea de a analiza
reglementările consacrate prin cadrul juridic intern, astfel în corespundere cu
Legea sindicatelor nr. 1129 din 07.07.2000, prin sindicat se înțelege acele
asociații din care fac parte, pe principii benevole, persoane fizice unite după
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interese comune, inclusiv ce ţin de activitatea lor, şi constituite în scopul
apărării drepturilor şi intereselor profesionale, economice, de muncă şi sociale
colective şi individuale ale membrilor lor, respectiv, la simpla lecturare
observăm că scopul este orientat spre apărarea drepturilor și intereselor
profesionale, economice și altele, care pot și atinse doar dacă se acționează
continuu, după un program elaborat din perspectivă strategică întru atingerea
scopurilor stabilite, care trebuie să coincidă cu satisfacerea propriilor nevoi și
necesități, care au suport legal.

Tot la capitolul respectiv, se impune de a reține prevederile art. 3 alin.
(2) din legea citată, conform cărora, sub incidenţa acesteia se află toate
întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, indiferent de forma juridică de
organizare şi de tipul de proprietate, de apartenenţa departamentală sau
ramurală, reglementare care exclude posibilitate de a fi limitată activitatea,
chiar și atunci când întreprinderile sau organizațiile pot fi privatizate.

Însă în circumstanțele în care se dorește o autentică influență și
presiune politică asupra procesului decizional, considerăm că este relevantă
garanția legală stabilită la art. 15 din Legea sindicatelor nr. 1129 din
07.07.2000, conform cărora, sindicatele au dreptul la negocieri colective cu
patronii și asociațiile lor, cu autoritățile administrației publice și la încheierea
contractelor colective de muncă, iar patronii și asociațiile lor, autoritățile
administrației publice sunt obligate să poarte negocieri colective cu sindicatele
în probleme de ordin social și de muncă, precum și în problemele încheierii
contractelor colective de muncă în cazul în care sindicatele înaintează o
asemenea propunere, precum si faptul că sindicatele exercită controlul asupra
realizării contractelor colective de muncă și au dreptul a cere destituirea
funcționarilor vinovați de încălcarea legislației în acest domeniu.

Inclusiv, trebuie să relevăm că legiuitorul a garantat prin Legea
privind organizarea și funcționarea Comisiei naționale pentru consultări și
negocieri colective, a comisiilor pentru consultări și negocieri colective la
nivel de ramură și la nivel teritorial nr. 245 din 21.07.2006, posibilitatea de a
exercita o influență și presiune politică asupra procesului decizional, care în
acord legea citată mai sus, se conturează și obiectivele legale, precum
consultări tripartite între partenerii sociale în probleme ce țin de domeniul
muncii și în probleme social-economice de interes național, de ramură și
teritorial, promovarea parteneriatului social la toate nivelurile, inclusiv
menținerea coeziunii, păcii și stabilității sociale pe teritoriul Republicii
Moldova, precum și susținerea participării societății civile la promovarea
politicilor naționale, din a căror conținut normativ constatăm că deși legiuitorul
a oferit cetățenilor care sunt încadrați în câmpul muncii de a efectua careva
influențe și presiuni caracterizate prin organizare, continuitate și determinare
în obținerea rezultatelor, totuși cultura cetățenească în societatea noastră este
sub nivelul așteptat, considerent din care trebuie să remarcăm, că deși legislația
se impune ca fiind una avansată, care face față așteptărilor și provocărilor
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contemporane, totuși societatea este în incapacitate și incapabilitatea de a
percepe autentic aceste consacrări legale și de a le conferi un rezultat pe care
se necesită în contextul unor influențe și presiuni politice asupra procesului
decizional, în mod democratic și în spiritul legilor.

Astfel, pentru a demonstra posibilitatea reală de influență și presiune
politică asupra procesului decizional, de către organizațiile sindicate și
reprezentații acestora, solicităm atenția asupra faptului că în conținutul
normativ al art. 5 din Legea specificată, a fost instituită o Comisie națională,
prin care se înțelege acel organ tripartit, constituit în scopul realizării
obiectivelor relevate mai sus, precum și stabilirii bazelor de reglementare a
relațiilor social-economice și de muncă în țară, aceasta având un rol
consultativ în elaborarea strategiilor și politicilor social-economice, în
aplanarea situațiilor conflictuale la nivel național, de ramură sau teritorial
dintre partenerii sociale, însă rolul consultativ obține un statut de influență și
presiune politică atunci cînd aceeași lege stabilește la art. 5 alin. (3), că
proiectele de acte normative din domeniul muncii și cel social-economic sînt
coordonate în mod obligatoriu cu Comisia națională, din care fac parte 18
membri și 12 membri supleați, numiți de partenerii sociale, în persoana
Guvernului, patronate și sindicate, și anume 6 membri și 4 membri supleați,
numiți de Guvern, 6 membri și 4 membri supleanți, numiți în comun de
confederațiile patronatelor la nivel național și 6 membri și 4 membri supleanți,
numiți în comun de confederațiile sindicatelor la nivel național, respectiv din
punct de vedere al egalității armelor legale, legiuitorul a instituit mecanisme
suficiente pentru a se putea realiza acele influențe și presiuni asupra procesului
decizional, doar dacă acest lucru este conștientizat de cultura celor care
formează organele de conducere a sindicatelor, precum și de probleme cu care
se confruntă întreaga comunitate de salariați.

În această ordine de idei, conchidem că deși legiuitorul Republicii
Moldova, acordă acele garanții care ar permite realizarea, exercitarea unei
influențe și presiuni politice asupra procesului decizional, totuși incapacitatea
de a gestiona și aplica aceste mecanisme este determinată de cultura juridică,
practic inexistentă în rândul salariaților, lacună prin care se realizează alte
interese și obiective care nu se pliază cu cele prevăzute de lege, ci mai de
grabă cu interesele de grup și private.

De aceea, obiectivul general, care ar trebui să se materializeze într-o
misiune suficient de dificilă, însă nu imposibilă, este de a culturaliza juridic
comunitatea sindicaliștilor pentru a spori gradual conștiința juridică, întru
exercitarea corespunzătoare a influenței și presiunii politice a sindicatelor în
procesul decizional care îi vizează.

În același timp, apartenența la diferite organizații internaționale au
adus un impact calitativ asupra legislației și practicilor din Republica Moldova,
modernizând condițiile de muncă și abordarea față de membrii de sindicat.
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Abstract
In this article the author explore show to protect the rights and freedoms of
man and citizen – criminal legal means. The Constitution of Republic of
Moldova provides category fundamental rights and freedoms of man and
citizen and the Criminal Code of the Republic of Moldova defend human rights.
It was defending definition of human and citizens’ rights and freedoms.
Keywords: humanrights, humans and citizens rights and freedoms, the
Constitution of Republic of Moldova, Criminal Code of the Republic of
Moldova.

Constituţia Republicii Moldova [1] reprezintă baza juridică a întregii
legislaţii, sursa sistemului de drept naţional, a drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti (reglementând cele mai importante relaţii sociale, determinând
direcţiile reglementărilor juridice, consfinţind valorile vieţii sociale şi de stat).
Din aceste considerente, Constituţia se bucură de supremaţie faţă de celelalte
legi şi acte normative, fiind plasată în fruntea ierarhiei actelor politice şi a
actelor normative, cărora le conferă legitimitate politică şi, respectiv, juridică,
în măsura în care acestea corespund întru totul normelor şi principiilor pe care
aceasta le consacră [2, p. 79]. Constituţia Republicii Moldova prevede
drepturile şi libertăţile omului şi cetăţeanului, consfințindu-le şi declarându-le
fundamentale.

Codul penal [3] – legea penală, ia sub protecţia sa, cele mai importante
valori, apărându-le, astfel. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului se
înscriu în categoria valorilor sociale, iar legea penală le va apăra de atentate,
iar unele fapte care atentează la drepturile şi libertăţile omului vor fi
recunoscute infracţiuni şi pedepsite penal.

Codul Penal al Republicii Moldova nu conţine un capitol aparte
dedicate incriminării infracţiunilor contra drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului, cum este în Federaţia Rusă, unde Codul Penal
prevede în capitolul 19 un spectru larg de infracţiuni contra drepturilor omului
[4] sub denumirea de “Infracţiuni contra drepturilor şi libertăţilor
constituţionale ale omului şi cetăţeanului”. Codul Penal al Republicii Moldova,
în Partea Specială, include mai multe capitole care se referă la apărarea
drepturilor omului, cum ar fi: cap. II Infracţiunile contra vieţii şi sănătăţii
persoanei, care prevede faptele ilegale care atentează la viaţa persoanei şi la
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sănătatea acesteia; cap. III Infracţiuni contra libertăţii, cinstei şi demnităţii
persoanei, care incriminează faptele ilegale cu privire la libertatea persoanei,
traficul de finite umane, munca forţată, etc.

Tema supusă studiului este una multiaspectuală şi complexă, constând
în corelarea dreptului penal şi a dreptului constituţional în vederea soluţionării
problemei legată de apărarea juridico-penală a drepturilor şi libertăţilor omului.
În acest sens, se cere elucidarea conţinutului juridico-penal şi caracteristica
constituţională a drepturilor şi libertăţilor omului. Nu vom supune analizei
constituţionale drepturile şi libertăţile omului, deoarece aceasta nu este scopul
studiului nostru. Însă, ne vom referi la drepturile omului din punct de vedere al
dreptului constituţional, deoarece acestea constituie fundamental dispoziţiilor
dreptului penal. Noţiunea drepturilor şi libertăţilor omului constituie
denumirea Titlului II din Constituţia Republicii Moldova. Însemnătatea şi
conţinutul acestei instituţii constituţionale este foarte mare, deoarece: а)
determină starea societăţii moldoveneşti şi a proceselor socio-economice care
au loc; b) constituie o parte componentă a sistemului juridic al statului,
incluzând legislaţia penală, or Codul penal al Republicii Moldova, în
conformitate cu alin. 3 art. 1, „se aplică în conformitate cu prevederile
Constituţiei Republicii Moldova şi ale actelor internaţionale la care Republica
Moldova este parte”; c) reprezintă obiectul apărării juridico-penale aplicativ
faţă de scopul legii penal, prevăzut în art. 2 din Codul penal al Republicii
Moldova.

Este bine cunoscut faptul că dreptul penal apără, precum şi limitează
conţinutul drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului. Analiza
juridico-penală a drepturilor şi libertăţilor omului, realizată de doctrina juridico-
penală, în opinia noastră, urmează a fi extinsă şi desăvârşită. Realitatea se
modifică în permanenţă, de aceea, normele dreptului penal urmează a fi
modificate în corespundere cu necesităţile timpului, dar, în acelaşi timp,
drepturile omului vor fi analizate în conformitate cu Constituţia Republicii
Moldova, în limitele stabilite de Codul Penal al Republicii Moldova.

Instituţia drepturilor şi libertăţilor omului constituie una din direcţiile
analizei problemei Părţii generale a legii penale doar aplicativ faţă de scopul
său şi nu este elucidată în cadrul analizei altor instituţii juridico-penale.
Majoritatea autorilor dreptului penal acordă atenţie analizei unor drepturi şi
libertăţi ale omului, cuprinse în diverse capitole ale Părţii speciale a CP(cap. II,
III, IV, etc.).

Noţiunea apărării drepturilor şi libertăţilor omului. În vederea
elucidării noţiunii apărării drepturilor şi libertăţilor omului, vom prezenta
opiniile mai multor autori. Astfel, Alecseev S. scrie că apărarea drepturilor –
este o activitatea de stat, coercitivă, îndreptată spre restabilirea dreptului
încălcat, asigurarea executării obligaţiunii juridice [5, p. 280]. Prin apărarea
drepturilor, Butâlin V., înţelege un mijloc de constrângere (în privinţa celui
îndatorat) de realizare a drepturilor, aplicat de către organele competente în
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ordinea prevăzută de lege în scopul restabilirii dreptului încălcat [6]. Apărarea
juridică a drepturilor omului reprezintă un mijloc de influenţă coercitivă faţă
de persoana obligată, aplicată de către victimă şi organele competente în
ordinea stabilită de lege în scopul restabilirii dreptului încălcat şi a ordinii de
drept şi aplicarea pedepsei pentru fapta comisă, defineşte Vitruk N. apărarea
juridică a drepturilor omului [7].

Verşinin B. consideră, că apărarea drepturilor persoanei trebuie privită
ca activitatea organelor de stat reglementată de normele juridice sau acţiunea
subiectelor de apărare, îndreptată spre realizarea dreptului la apărare cu
ajutorul anumitor mijloace şi posibilităţi [8].

Larin A. indică asupra faptului că apărarea este contracţiunea
încălcărilor ilegale şi a limitărilor drepturilor, libertăţilor şi intereselor
persoanei, prevenirea acestor încălcări şi limitări, precum şi despăgubirile în
caz că nu s-a reuşit prevenirea încălcărilor şi a limitărilor [9, p. 169]. În opinia
lui Mateicovici M. apărarea reprezintă mecanismul coercitiv de realizare a
drepturilor omului prin prevenirea încălcării drepturilor, înlăturării
obstacolelor care stau în calea realizării lor sau restabilirii dreptului încălcat şi
prin alte mijloace [10, p. 86-89]. Astfel, definiţiile prezentate sunt foarte
variate după conţinutul său, însă analiza lor permite evidenţierea unor semne,
care caracterizează apărarea drepturilor şi libertăţilor omului. În majoritatea
definiţiilor enunţate se menţionează despre caracterul coercitiv al măsurilor de
apărare a drepturilor şi libertăţilor omului. Unii autori (Vitruk N., Butîlin V.)
explică, că aceste măsuri coercitive se aplică în privinţa persoanei obligate.
Din context este clar, că se referă la persoanele care au încălcat drepturile şi
libertăţile omului sau care au creat obstacole în vederea realizării lor. Este bine
cunoscut faptul că, apărarea drepturilor şi libertăţilor omului are loc atunci
când sunt încălcate drepturile şi libertăţile omului. Astfel, majoritatea autorilor
definind noţiunea apărării drepturilor şi libertăţilor omului, indică asupra
faptului că este îndreptată spre restabilirea drepturilor încălcate. Cu toate
acestea, vom menţiona că unii autori, de rând cu restabilirea drepturilor
încălcate includ în noţiunea de apărare a drepturilor omului, şi altă activitate,
de exemplu, privind asigurarea executării obligaţiunii juridice (Alecseev S.);
activitatea de contracarare a încălcărilor ilegale şi limitarea drepturilor,
libertăţilor şi intereselor persoanei, prevenirea acestor încălcări şi limitări
(Larin A.); prevenirea încălcării drepturilor, înlăturarea obstacolelor în vederea
realizării lor (Mateicovici М.); aplicarea pedepsei pentru săvârşirea cu
vinovăţie a încălcărilor (Vitruk N.).

După cum vedem, în opinia unor autori, apărarea este posibilă nu doar
în cazurile când drepturile şi libertăţile omului au fost deja încălcate, dar şi
atunci, când aceste încălcări încă nu s-au produs. Autorul rus Larin A.
confirmă cele expuse mai sus prin indicarea asupra faptului că apărarea
drepturilor şi intereselor omului constituie activitatea de prevenire a
încălcărilor şi limitărilor lor; iar Mateicovici M. – indică asupra faptului că
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apărarea drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului se realizează prin
preîntâmpinarea încălcării drepturilor. Nu împărtăşim această idee şi
considerăm că apărarea se realizează doar atunci, când a fost produsă
încălcarea, adică când a avut loc încălcarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului şi cetăţeanuluior legea penală apără valorile sociale
de atentatele deja produse. Activitatea de prevenire, preîntâmpinare a încălcării
drepturilor şi libertăţilor omului, în opinia noastră, este cuprinsă în conţinutul
noţiunii „apărarea drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului”. În ceea ce
priveşte de corelarea noţiunilor „apărarea drepturilor şi libertăţilor omului” şi
„protecţia drepturilor şi libertăţilor omului” există mai multe puncte de vedere.
Unii autori le identifică [11, p. 77-92; 12, p. 95], alţi autori consideră că sunt
două noţiuni distinctive [13, p. 111; 14, p. 18-22; 15, p. 15]. Există şi păreri că
„protecţia” este o noţiune mai largă şi o înglobează pe cea de „apărare” [6].

Fără a ne aprofunda în elucidarea acestui subiect, or apriori acesta nu
constituie scopul studiului nostru, vom menţiona, că susţinem ultima opinie
expusă, conform căreia „apărarea drepturilor şi libertăţilor omului” constituie o
parte a celeilalte noţiuni, a noţiunii de „protecţia drepturilor şi libertăţilor
omului”. Argumentând această opinie, Matuzov N. indică asupra faptului că
sunt protejate drepturile şi libertăţile permanent, iar apărate sunt – doar atunci
când sunt încălcate. Apărarea reprezintă un moment al protecţiei, una din
formele ei [16, p. 131]. Dezvoltând această idee, autorul Vitruk N. indică, că
apărarea statutului juridic, a elementelor sale componente constituie o parte a
protecţiei, incluzând activitatea de apărare juridică şi încheie realizarea
scopului final a întregii activităţi a organelor de apărare a dreptului. Conţinutul
protecţiei juridice, activităţii de apărare a dreptului include profilaxia
încălcărilor, suprimarea încălcărilor, realizarea altor măsuri de asigurare
juridică la elucidarea şi determinarea componenţei încălcărilor, identificarea
făptuitorilor în ordinea procesuală, stabilită de lege. Activitatea de apărare,
care constituie o parte semnificativă a activităţii de protecţie, posedă
particularităţile sale specifice, legate de temeiurile începerii, scopul realizării,
de latura subiectivă, participanţii în activitatea de apărare, cu distribuirea
competenţelor, cu particularităţile ordinii procesuale de realizare şi alte
caracteristici [7]. Analiza comparativă a interpretărilor noţiunii de „apărarea
drepturilor şi libertăţilor omului” ne conduce la ideea, că în majoritatea
definiţiilor expuse mai sus se indică subiectul apărării, care este arătat diferit.
De exemplu, în definiţia dată de Alecseev S. se indică apărarea de stat a
drepturilor şi libertăţilor omului. Însă, Constituţia Republicii Moldova prevede
apărarea drepturilor şi libertăţilor de un cerc mai mare de subiecte. După cum
arată Grudniţina L. [17], pe lângă apărarea din partea statului, această
activitate mai este realizată de către: 1) organele administraţiei publice locale;
2) asociaţiile obşteşti; 3) apărarea personală civilă şi apărarea personală penală,
realizată de către un reprezentant calificat; inclusiv avocatul poporului şi
avocatul poporului pentru drepturile copilului; 4) apărarea juridică la nivel de
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CtEDO şi instanţe internaţionale. Noţiunea propusă de Butîlin V. arată că
apărarea este determinată ca activitatea organelor competente, astfel nu este
cuprinsă apărarea personală a drepturilor şi libertăţilor, care la fel, reprezintă o
formă de apărare a drepturilor şi libertăţilor omului. Despre această lipsă în
definiţia lui Butîlin V. au vorbit mai mulţi autori [18, p. 16; 19]. Presupunem,
că stabilind cercul de subiecţi ai apărării drepturilor şi libertăţilor omului în
definiţia apărării, trebuie de enumerat lista acestora. Totuşi, noi considerăm, că
nu este logic, deoarece lista subiecţilor apărării este foarte mare şi se poate
modifica periodic. Unii specialişti arată că apărarea drepturilor şi libertăţilor
omului este o activitate care se realizează în ordinea stabilită de lege. Suntem
de acord în a considera că acest semn este specific apărării drepturilor şi
libertăţilor omului. Or fiecare este în drept să-şi apere drepturile şi interesele
sale legitime prin toate mijloacele legale, neinterzise de lege. Luând în
consideraţie cele expuse mai sus, vom formula definiţia apărării drepturilor şi
libertăţilor omului astfel: – activitatea de constrângere a organelor de stat,
organelor administraţiei publice, cetăţeni, asociaţii obşteşti şi a altor subiecte
în privinţa persoanei obligate, care este îndreptată spre restabilirea
drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului încălcate şi care se realizează
în ordinea stabilită de lege.

Pentru stabilirea locului legislaţiei penale şi a măsurilor prevăzute în
sistemul apărării drepturilor şi libertăţilor omului este necesar de a evidenţia
noţiunea sistemului apărării drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului şi
de a specifica elementele sale distinctive. Autorul rus Marhgheim M. a cercetat
detaliat acest aspect şi ne vom axa, în acest studiu, pe opinii expuse de acesta
privind noţiunea şi elementele sistemului apărării drepturilor şi libertăţilor
omului. Sistemul constituţional de apărare a drepturilor şi libertăţilor omului
reprezintă un complex unitar de legături ordonate şi condiţionate constituţional
al mecanismului juridic, activitatea căruia este îndreptată spre apărarea
drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului contra atentatelor şi încălcărilor,
precum şi atingerea stării de legalitate [18, p. 10].

Sistemul constituţional al apărării drepturilor şi libertăţilor omului şi
cetăţeanului include mai multe elemente juridice [18, p. 24]: 1) normele
juridice de apărare (stabilesc reguli de comportament posibile (dispozitive) şi
obligatorii (imperative) pentru participanţii la relaţiile sociale. Aceste norme se
conţin în Constituţia Republicii Moldova (sunt fundamentale), în acte
internaţionale, în legi, alte acte normative subordonate legilor; 2) principiile
apărării drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului (de exemplu, principiul
egalităţii tuturor în faţa legii, principiul protecţiei cetăţenilor; 3) subiectul
apărării (se divizează astfel: а) subiecte sociale, care pot fi individuale (omul,
cetăţeanul, cetăţeanul străin, apatridul) şi colective (de exemplu, minorităţile
naţionale, unităţile etnice etc.); b) subiectele organizaţionale, care pot fi statale
(de exemplu, organele de stat, organele administraţiei publice locale) şi
obşteşti (de exemplu, asociaţiile obşteşti, uniunile religioase, sindicatele etc.);
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4) obiectul apărării (omul ca purtător de drepturi şi libertăţi, la fel însăşi
drepturile şi libertăţile omului şi cetăţeanului); 5) garanţiile apărării drepturilor
şi libertăţilor omului şi cetăţeanului, care sunt cuprinse de Constituţia RM şi
„dezvoltate” de legislaţia în vigoare ]18, p. 35].

Analiza literaturii de specialitate ne permite să afirmăm, că în sistemul
apărării drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului, legislaţia penală şi
măsurile prevăzute se prezintă ca o varietate a garanţiilor de apărare a
drepturilor şi libertăţilor persoanei. Pentru a confirma cele menţiona vom face
o incursiune în analiza noţiunii şi tipurilor garanţiilor drepturilor şi libertăţilor
omului. Garanţiile – sunt mijloacele şi condiţiile prevăzute în Constituţie, legi
şi alte acte normative, care asigură posibilitatea protecţiei şi realizării
necondiţionate, incluzând restabilirea drepturilor şi libertăţilor omului şi
cetăţeanului şi executarea corespunzătoare a obligaţiunilor [20, p. 44].
Garanţiile drepturilor şi libertăţilor omului se divizează în garanţii comune (la
acestea se referă garanţiile economice, sociale, politice, ideologice sau
spirituale) şi speciale, garanţiile juridice, care, la rândul său, se divizează în
garanţiile juridice de realizare a drepturilor şi libertăţilor şi garanţii juridice de
protecţie (apărare) [7].

Pentru studiul nostru prezintă interes clasificarea garanţiilor juridice de
protecţie şi apărare a drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului. Vitruk N.,
la această categorie, atribuie: а) măsuri de profilaxie şi prevenire a încălcărilor;
b) măsuri de suprimare şi alte măsuri de asigurare juridică; c) măsuri de
apărare de drept; d) măsuri de răspundere juridică; e) măsuri de control şi
supraveghere privind legalitatea comportamentului subiectelor de drept cu
scopul de elucidare a încălcărilor; f) forma de realizare procesuală a măsurilor
indicate mai sus [7]. Astfel, numărul garanţiilor juridice de protecţie şi apărare
a drepturilor şi libertăţilor omului cuprinde şi răspunderea juridică. Una din
formele răspunderii juridice este răspunderea penală. Răspunderea penală este
prevăzută de legislaţia penală pentru comiterea celor mai periculoase fapte
ilicite – infracţiuni, la numărul cărora se atribuie şi infracţiunile contra
drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului. Astfel, stabilind locul
legislaţiei penale în sistemul apărării drepturilor şi libertăţilor persoanei, vom
remarca, că măsurile răspunderii penale, prevăzute de legislaţia penală, sunt
incluse în categoria garanţiilor juridice de apărare a drepturilor şi libertăţilor
omului şi cetăţeanului.

Între noţiunile de “drept” şi “libertate”, de cele mai dese ori, este plasat
semnul egalităţii, nefiind diferenţiate. Astfel, Lukaşeva E. indică, că ambele
noţiuni, asigură posibilităţi sociale egale în diverse domenii, asigurate de stat.
Autorul consideră, că aceste diferenţe în terminologie sunt tradiţionale (din sec.
XVIII – XIX ), de aceea nu există diferenţe între acestea [21, p. 31]. Voevodin
L. menţionează că: „…posibilitatea liberei alegerii a comportamentului
reprezintă elementul central al dreptului şi a libertăţii” [22, p. 131]. Remarcând,
că noţiunile de „drept” şi „libertate” a omului şi cetăţeanului sunt foarte
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apropiate, unii autori, totuşi, le diferenţiază. Kozlova O., Kutafin O. remarcă
„diferenţa între aceşti doi termeni este una condiţională. Ambele, şi dreptul, şi
libertatea, reprezintă posibilitatea recunoscută juridic de a alege tipul şi măsura
de comportament ca om, cetăţean al statului. În acelaşi timp, noţiunea de
„libertate” se referă la evidenţierea independenţei persoanei de a acţiona de
sine stătător, o apără de factorii externi (libertatea conştiinţei, libertatea
gândirii, libertatea întrunirilor). Noţiunea „drept” presupune anumite acţiuni
pozitive, servicii din partea statului sau autorizarea persoanei de a participa la
activitatea structurilor socio-politice, gospodăreşti” [23].

Prin „libertăţi” înţelegem domeniile, în care statul nu va interveni, dar,
în acelaşi timp,este obligat să le protejeze, iar noţiunea de „drepturi” reprezintă
competenţele în anumite domenii, care permite de a acţiona sau a nu acţiona
[24, p. 29].

Vom remarca, că diferenţe semnificative constatăm în cazul noţiunilor
„drepturi şi libertăţi ale omului” şi „drepturi şi libertăţi ale cetăţeanului”.
Particularităţile drepturilor şi libertăţilor omului sunt reflectate în alin. 2 art. 23
al Constituţiei Republicii Moldova, care prevede că „Statul asigură dreptul
fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle”. De aici rezultă că statul
nu le oferă, dar le garantează şi creează condiţii pentru realizarea acestora. Din
categoria acestora fac parte: dreptul la viaţă (art. 24 Constituţia Republicii
Moldova), dreptul la libertatea individuală şi siguranţa persoanei (art. 25
Constituţia Republicii Moldova) etc.

Noţiunea „cetăţean” are legătură cu apartenenţa persoanei la un stat.
Cetăţeanul este definit ca fiind persoana care face parte din populaţia
permanentă a unui stat, înzestrat cu drepturi, libertăţi şi îndatoriri
constituţionale [25]. Respectiv, „drepturile şi libertăţile cetăţeanului” aparţin
nu oricărei persoane, ci doar acelor persoane care au cetăţenia Republicii
Moldova. În conformitate cu alin. 1 art. 3 din Legea Cetăţeniei Republicii
Moldova [26] „Cetăţenia Republicii Moldova stabileşte între persoana fizică şi
Republica Moldova o legătura juridico-politică permanentă, care generează
drepturi şi obligaţii reciproce între stat şi persoană”. De exemplu, cetăţenii
Republicii Moldova au dreptul de a alege şi a fi ales în organele puterii de stat
şi organele administraţiei publice locale, precum şi dreptul de participa la
referendum (art. 38 din Constituţia Republicii Moldova).

Drepturile şi libertăţile omului şi cetăţeanului sunt divizate pe categorii.
Una din cele mai răspândite clasificări evidenţiază: drepturile şi libertăţile
omului şi cetăţeanului personale; politice; socio-economice; culturale [27; 25].
Drepturile şi libertăţile omului şi cetăţeanului personale sunt legate de individ,
nu se referă la legătura sa cu cetăţenia şi nu rezultă din cetăţenie. Drepturile şi
libertăţile personale sunt inalienabile şi inerente şi aparţin fiinţei umane de la
naştere. Acestea sunt drepturile şi libertăţile, care sunt necesare omului pentru
asigurarea apărării vieţii, libertăţii, onoarei şi demnităţii şi alte drepturi
naturale, legate de viaţa privată, individuală [28].
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Din categoria drepturilor personale fac parte: dreptul la viaţă (art. 24
Constituţia Republicii Moldova); dreptul la ocrotirea sănătăţii (art. 36
Constituţia Republicii Moldova); libertatea individuală şi siguranţa persoanei
(art. 25 Constituţia Republicii Moldova); dreptul la integritate fizică şi psihică
(art. 24 Constituţia Republicii Moldova); secretul corespondenţei (art.
30Constituţia Republicii Moldova) etc. Normele juridice privind răspunderea
pentru infracţiunile, care atentează la drepturile personale, în Codul Penal al
Republicii Moldova sunt prevăzute pe larg. Un loc aparte în acest grup îl are
dreptul la viaţă şi dreptul la ocrotirea sănătăţii. Partea Specială a Codului Penal
al Republicii Moldova conţine un capitol care incriminează infracţiunile contra
vieţii şi sănătăţii persoanei (Cap II CP RM). Multe articole ale Părţii speciale a
CP RM, care sunt incluse în alte capitole, la fel, pot conţine dispoziţii privind
răspunderea pentru cauzarea vătămării integrităţii corporale. De regulă, aceste
norme speciale privind răspunderea pentru omor, cauzarea decesului din
imprudenţă sau cauzarea intenţionată sau din imprudenţă a vătămărilor
corporale. În acelaşi timp, survenirea decesului sau a vătămărilor corporale, în
multe articole ale capitolelor Părţii speciale a CP RM, se include ca semn
calificativ. Astfel, alin. 3 art. 176 CP RM (cap. V CP RM„Infracţiuni contra
drepturilor politice, de muncă şi altor drepturi constituţionale ale cetăţenilor”)
prevede răspunderea penală pentru acţiunile specificate la alin. (1) şi (2) care
au provocat din imprudenţă decesul persoanei; alin. 4 art. 201/1 CP RM (cap.
VII„ Infracţiuni contra familiei şi minorilor”) – pentru faptele prevăzute la alin.
(1) sau (2) care au cauzat vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a
sănătăţii soldată cu decesul victimei etc.

În CP RM se conţin norme care stabilesc răspunderea penală nu doar
pentru atentatele la sănătatea unei persoane, dar şi asupra sănătăţii populaţiei
(cap. VIII CP RM). Din această categorie fac parte infracţiunile privind
transmiterea unei boli venerice, SIDA, răspândirea bolilor epidemice (art. 211-
212; 215 CP RM); Circulaţia ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii
acestora fără scop de înstrăinare (art. 217 CP RM) etc. Normele, care apără
libertatea, cinstea şi demnitatea persoanei sunt stabilite în Cap. III al Părţii
Speciale a CP RM, art. 164, răpirea unei persoane, art. 166 privaţiunea ilegală
de libertate etc.

Drepturile şi libertăţile politice sunt considerate a fi acele drepturi şi
libertăţi care asigură persoanei posibilitatea participării la viaţa social-politică
a statului şi realizarea puterii de stat [29, p. 109]. Acestea sunt libertatea
opiniei şi a exprimării (art. 32 Constituţia Republicii Moldova); dreptul la
informaţie (art. 34 Constituţia Republicii Moldova); dreptul de vot şi dreptul
de a fi ales (art. 38 Constituţia Republicii Moldova); libertatea întrunirilor (art.
40 Constituţia Republicii Moldova); dreptul la administrare (art. 39 Constituţia
Republicii Moldova); libertatea partidelor şi a altor organizaţii social-
politice(art. 41 Constituţia Republicii Moldova) etc.
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Legislaţia penală conţine o serie de norme penale privind răspunderea
pentru încălcarea drepturilor politice. Astfel, cap. V din Partea Specială a
Codului Penal al Republicii Moldova „Infracţiuni contra drepturilor politice,
de muncă şi altor drepturi constituţionale ale cetăţenilor” conţine mai multe
articole care prevede răspunderea pentru încălcarea egalităţii în drepturi a
cetăţenilor (art. 176 CP RM); încălcarea inviolabilităţii vieţii personale (art.
177 CP RM); Violarea dreptului la secretul corespondenţei (art. 178 CP RM);
Violarea de domiciliu (art. 179 CP RM); Încălcarea intenţionată a legislaţiei
privind accesul la informaţie (art. 180 CP RM); Împiedicarea exercitării libere
a dreptului electoral sau a activităţii organelor electorale (art. 181 CP RM);
Coruperea alegătorilor (art. 181/1 CP RM); Finanţarea ilegală a partidelor
politice sau a campaniilor electorale, încălcarea modului de gestionare a
mijloacelor financiare ale partidelor politice sau ale fondurilor electorale (art.
181/2 CP RM); Falsificarea rezultatelor votării (art. 182 CP RM) etc.

Drepturile şi libertăţile social-economice ale persoanei sunt drepturile şi
libertăţile care creează condiţii normale pentru traiul individului. Drepturile
economice au legătură cu dreptul de proprietate, cuprind libertatea de a alege
sfera de activitate sau profesarea unei meserii. Drepturile sociale cuprind
domeniul dreptului la muncă (dreptul de a încheia un contract individual de
muncă, dreptul la odihnă, dreptul la asigurarea unei indemnizaţii în cazul
şomajului) şi au legătură cu „investiţiile” în personalitatea umană din partea
statului în domeniile ocrotirii sănătăţii, asigurarea cu pensii la atingerea vârstei
[30, p. 39].Din această categorie fac parte: dreptul la ocrotirea sănătăţii (art. 36
Constituţia Republicii Moldova); dreptul la muncă şi la protecţia muncii (art.
43 Constituţia Republicii Moldova); dreptul la proprietate privată şi protecţia
acesteia (art. 46 Constituţia Republicii Moldova); dreptul la asistenţă şi
protecţie socială (art. 47 Constituţia Republicii Moldova); familia, protecţia
familiei şi a copiilor orfani (art. 48 şi 49 Constituţia Republicii Moldova);
ocrotirea mamei, copiilor şi a tinerilor (art. 50 Constituţia Republicii Moldova);
dreptul la un mediu înconjurător sănătos (art. 37 Constituţia Republicii
Moldova);dreptul la învăţătură (art. 35 Constituţia Republicii Moldova).

Drepturile economice sunt supuse apărării juridico-penale prin
dispoziţiile cap. X al Părţii Speciale a Codului Penal al Republicii Moldova
„Infracţiuni economice”, care conţine în art. 236-258 categoriile infracţiunilor
care atentează la drepturile economice ale persoanei. Atentatele contra
proprietăţii private şi alte forme de proprietate sub formă de furt, jaf, tâlhărie,
şantaj, escrocherie sunt supuse răspunderii penale în conformitate cu art. 186 –
199/5 CP RM (cap. VI „Infracţiuni contra patrimoniului”). Apărarea libertăţii
activităţii economice se realizează şi prin intermediul dispoziţiilor cap. XV CP
RM „Infracţiuni contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera publică”.
Încălcare a acestei activităţi se consideră, de exemplu, coruperea pasivă (art.
324 CPRM) şi coruperea activă (art. 325 CPRM).



154

Încălcarea drepturilor economice se consideră şi astfel de infracţiuni,
cum ar fi încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe (art. 185/1 CP
RM), încălcarea dreptului asupra obiectelor de proprietate industrială (art.
185/2 CP RM), Declaraţiile intenţionat false în documentele de înregistrare ce
ţin de protecţia proprietăţii intelectuale (art. 185/3 CP RM), care sunt plasate în
Cap. V „Infracţiuni contra drepturilor politice, de muncă şi altor drepturi
constituţionale ale cetăţenilor”. Săvârşirea acestor infracţiuni, de regulă,
implică daune materiale autorului sau proprietarului. Vom remarca, cauzarea
daunei materiale, care, de regulă, are legături cu încălcarea dreptului de
proprietate, este prevăzut şi în calitate de semn calificativ în multe norme
penale, amplasate şi în alte capitole ale Părţii Speciale a Codului Penal al
Republicii Moldova. Astfel, samavolnicia (art. 352 CP RM) poate atrage
cauzarea daunelor în proporţii deosebit de mari. Slăbirea bazei economice şi a
capacităţii de apărare a ţării, a unor explozii, incendieri sau a altor acţiuni
îndreptate spre exterminarea în masă a oamenilor, spre vătămarea integrităţii
corporale sau a sănătăţii mai multor persoane, spre distrugerea sau deteriorarea
întreprinderilor, clădirilor, căilor şi mijloacelor de comunicaţie, a mijloacelor
de telecomunicaţii ori a altor bunuri de stat sau obşteşti poate provoca
diversiunea (art. 343 CP RM). Ameninţarea sau violenţa săvârşită asupra unei
persoane cu funcţie de răspundere sau a unei persoane care îşi îndeplineşte
datoria obştească, la fel, poate implica cauzarea daunelor materiale în proporţii
mari (art. 349 CP RM) etc.

Normele, care apără dreptul la muncă sunt prevăzute în Cap. V
„Infracţiuni contra drepturilor politice, de muncă şi altor drepturi
constituţionale a cetăţenilor”. Astfel, art. 183 CP RM prevede răspunderea
penală pentru încălcarea regulilor de protecţie în conformitate cu care
încălcarea de către o persoană cu funcţie de răspundere ori de către o persoană
care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie
nestatală a tehnicii securităţii, a igienei industriale sau a altor reguli de
protecţie a muncii, a muncii.

Asigurarea apărării mamei şi a copilului are loc prin dispoziţiile
capitolului VII CP RM „Infracţiuni contra familiei şi minorilor” – art. 207 CP
RM Scoaterea ilegală a copiilor din ţară, traficul de copii – art. 206 CP RM etc.
Acest capitol conţine norme juridico-penale privind incriminarea faptelor de
atragere a minorilor în activitate criminală, cum ar fi: Atragerea minorilor la
activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale (art.
208 CP RM); atragerea minorilor la consumul ilegal de substanțe stupefiante,
psihotrope și/sau de alte substanțe cu efecte similare (art. 209 CP RM).

Comiterea infracţiunilor în privinţa minorilor reprezintă un semn
calificativ al multor componenţe de infracţiuni din Partea Specială a CP RM.
De exemplu, lit. c alin. 2 art. 280 CP RM, este prevăzută răspunderea penală
pentru luarea de ostatici cu bună ştiinţă în privinţa unui minor sau a unei femei
gravide ori profitând de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei,
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care se datorează vârstei înaintate, bolii, dizabilităţii ori altui factor; lit. c alin.
2 art. 217/6 CP RM pentru introducerea ilegală intenţionată, indiferent de mod,
în organismul altei persoane, împotriva voinţei acesteia, a drogurilor,
etnobotanicelor sau analogi ai acestora cu bună ştiinţă faţă de un minor sau de
o femeie gravidă ori profitând de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a
victimei, care se datorează vârstei înaintate, bolii, dizabilităţii ori altui factor
etc.

Apărarea dreptului la asistenţa medicală calificată se asigură prin
normele despre răspunderea pentru încălcarea din neglijenţă a regulilor şi
metodelor de acordare a asistenţei medicale(art. 213 CP RM); practicarea
ilegală a medicinii sau a activităţii farmaceutice (art. 214 CP RM).

Apărarea dreptului la un mediu înconjurător sănătos se realizează prin
normele cap. IX al Părţii Speciale a Codului Penal al Republicii Moldova
“Infracţiuni ecologice”.

Încă o categorie de drepturi şi libertăţi ale omului şi cetăţeanului - sunt
drepturile şi libertăţile culturale. Acestea sunt garantate de art. 33 al
Constituţiei Republicii Moldova, care consfinţeşte libertatea creaţiei artistice şi
ştiinţifice. Statul contribuie la păstrarea, la dezvoltarea şi la propagarea
realizărilor culturii şi ştiinţei, naţionale şi mondiale.

Apărarea juridico-penală a acestor drepturi se realizează de către
normele Părţii Speciale a CP RM art. 185/1 „Încălcarea dreptului de autor şi a
drepturilor conexe”; art. 185/2 Încălcarea dreptului asupra obiectelor de
proprietate industrială (cap.V “Infracţiuni contra drepturilor politice, de muncă
şi altor drepturi constituţionale a cetăţenilor”); art.199/1 “Deteriorarea sau
distrugerea bunurilor de patrimoniu cultural” (cap.VI “Infracţiuni contra
patrimoniului”).

Prin urmare, vom concluziona că apărarea drepturilor şi libertăţilor
omului se realizează prin normele Părţii Speciale a Codului penal al Republicii
Moldova, majoritatea dintre care sunt plasate în cap. II „Infracţiuni contra
vieţii şi sănătăţii”. Astfel, dacă alte capitole ale părţii speciale a Codului Penal
al Republicii Moldova prevede răspunderea penală pentru infracţiunile, unde
drepturile şi libertăţile omului şi cetăţeanului joacă rolul obiectului facultativ
sau suplimentar al infracţiunii, atunci normele cap. II CP RM sunt îndreptate la
apărarea nemijlocită a persoanei, a drepturilor şi libertăţilor acesteia.
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Abstract
Modern technologies generate new economic, legal and social problems,
which imply the creation of new ways to solve them. The emergence and
prospects for the development of the distance sales institution are under the
enormous influence of the technogenic and multifaceted nature of distance
means of communication used to achieve the will of the contracting parties.
Within the European market, distance contracts occupy a well-deserved place
in the civil and commercial contracts system and enjoy fairly successful
regulation as well as increased attention from doctrines and practitioners. It is
from these considerations that the issue of distance trade has become a
priority area of scientific and practical concern for European researchers.
Keywords: distance selling, distance sale contract, distance means of
communication, contract between absent, consumer, professional, e-commerce.

Din perspectiva istorică, fenomenul vânzărilor la distanță este relativ
unul nouă pe plan mondial și recent cunoscut de sistemul de drept autohton.
Conturarea instituției în spațiului European a început abia în anii 70 al sec. XX
și se află în permanentă dezvoltare până în zilele de astăzi. Apariția și
perspectivele dezvoltării a instituției vânzărilor la distanță se află sub influență
enormă a caracterului tehnogen și multifaţetat al mijloacelor de comunicare la
distanță utilizate pentru realizarea acordului de voințe a părților contractante.

În cadrul pieții europene contractele la distanță ocupă un loc
binemeritat în sistemul contractelor civile și comerciale și se bucură de
reglementare destul de reușită precum și atenție sporită din partea doctrinarilor
și practicienelor. Anume din aceste considerente problematica ce decurge din
comerț la distanță a devenit un domeniu prioritar de preocupări ştiinţifice şi
practice ale cercetătorilor europeni.

Un loc aparte între izvoarele normative principale în material
vânzărilor la distanță îl ocupă DIRECTIVA 2011/83/UE a parlamentului
european și a consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile
consumatorilor (Directiva 2011/83/UE). Mai mulți doctrinari europeni remarcă
că Directiva 2011/83/UE are drept scop de a păstra balanța între drepturile
consumătorilor și interesele competitive ale comercianților (Rogers, 2011, p.
59).
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Simultan cu dezvoltarea tehnologiilor informaționale, reglementarea
juridică a vânzărilor la distanță se schimbă nu numai în țările europene, ci și în
Republica Moldova. În ultimii 4-5 ani în RM au apărut câteva acte normative
speciale care reglementează raporturile de vânzare la distanță prin prisma
legislaţiei Uniunii Europene, iar recent a fost adoptată și va întra în vigoare la
01.03.2019 Legea privind modernizarea Codului Civil, care corespunde
ultimelor tendinţe europene şi internaţionale. (Legea privind modernizarea
Codului civil).

Cu toate acestea, tehnologiile moderne generează probleme noi de
natură economică, juridică și socială, ce implică crearea unor noi modalități de
rezolvare a acestora. Deosebirea esenţială a raporturilor juridice civile în
Internet de cele care există în exteriorul Reţelei informaţionale globale constă
în virtualitatea lor, ele apar şi se dezvoltă într-un spaţiu nelimitat. În această
situaţie, legea deseori nu este capabilă să asigure real apărarea drepturilor
utilizatorilor reţelei informaţionale. În aceste circumstanţe, nu este întotdeauna
posibil de a asigura, de exemplu, apărarea judiciară a drepturilor civile, care
pot fi încălcate în cursul executării de către părţi a condiţiilor tranzacţiei.
Realizarea normei, însă, în orice caz trebuie să fie asigurată cu posibilitatea de
aplicare a unei sancţiuni în caz de încălcare a obligaţiilor asumate, deoarece
anume posibilitatea forţării de a executa norma constituie un semn specific al
normei de drept (Țonova, 2010, p.71).

În acest context, Legiuitorul autohton în Strategia naţională de
dezvoltare a societăţii informaţionale “Moldova Digitală 2020” recunoaște că
avantajele tehnologiilor digitale, de care persoanele ar putea profita în calitate
de cetăţeni/consumatori sânt diminuate în multe ţări, inclusiv în Republica
Moldova, de probleme de siguranţă şi confidenţialitate (Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova privind Strategia Naţională de dezvoltare a societăţii
informaţionale).

Astfel, ar trebui să fie evidențiate câteva probleme importante în
domeniul raporturilor de vânzare la distanță care necesită o atenție deosebită
din partea doctrinarilor, practicienilor și magistraților.

În primul rând, un aspect important al preocupărilor noastre l-a
constituit problema securității raporturilor de vânzare la distanță. În condițiile
dezvoltării dinamice a mijloacelor de comunicare la distanță, asigurarea
securității tranzacțiilor la distanță constituie cea mai importantă provocare ce
stă în față statelor și agenților economici. Beneficiile utilizării mijloacelor ce
permit comunicarea la distanță nu ar trebui să ascundă și potențialul pentru
realizarea de fraude. Nu se contestă faptul că lipsa de siguranță juridică,
precum și incertitudinea, constituie, în egală măsură, o frână în calea
comerțului la distanță. Considerăm că pentru a putea să se dezvolte, raporturile
de vânzare la distanță trebuie să beneficieze de încrederea consumătorului de
rând.
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Cercetătorii în domeniu evedințează trei tipuri de fraude des întîlnite
în aplicațiile bazate pe tranzacții electronice: plata în avans pentru produse care
nu există în realitate, livrarea de bunuri sau servicii care sunt în realitate de o
calitate inferioară celei pentru care s-a plătit, precum și acțiuni de convingere a
clienților să achiziționeze ceva ce ei nu doresc cu adevărat, prin intermediul
unor tehnici de marketing și de promovare foarte agresive (Platon, Varanița,
2015, p. 39).

În această ordine de idei, un element de bază pentru securitatea
comerțului la distanță îl constituie identificarea și autentificarea participanților,
precum și transmiterea sigură a informației și păstrarea confidențialității
(Button, Cross, 2017, p.12). Menționăm că în raporturile la distanță participă
în mod activ consumători, profesioniști, intermediari și alții.

Importanța identificării cumpărătorului în tranzacțiile la distanță
rezidă în faptul necesității verificării capacității de exerciţiu, consimțământul
precum şi scopurilor urmărite de cumpărător. În literatura de specialitate au
fost expuse unele păreri referitor la problema stabilirii identității
cumpărătorului și verificării capacității lui de a contracta. Unii savanţi ruşi
pune la dubii valabilitatea contractelor încheiate în cazul în care o parte
contractantă nu poate fi veridic identificată (Еманова, 2016, 113-122) .
Problema principală în aceste circumstanţe constă în faptul că de cele mai dese
ori este imposibil de verificat existenţa sau lipsa de consimţământ la încheierea
contractului a potenţialului cumpărător.

Unii cercetători străini și-au expus părerea precum că ignoranța
problemei capacității va fi scuzabilă pentru acele acte care sunt încheiate rapid,
sau care sunt obișnuite părților, și pentru toate actele în care verificarea
amănunțită a capacității ar constitui o veritabilă greutate pentru comerț liber
( Bocșa, 2010, p. 177). Savantul I. M. Bocșa susține că în cazul contractelor cu
executare imediată, comercianții nu sunt interesați de capacitatea
contractantului, deoarece obligația contractuală fiind efectuată, riscurile
acțiunii în nulitate a contractului rămân minime. În opinia acestor savanți un
contractant poate ignora în mod legitim faptul că co-contractantul său străin nu
se bucură de o capacitate deplină (Glenn, 1997, p. 688).

Totodată, această ignoranța nu este scuzabilă în toate cazurile, iar
pericolul comandării produselor «nepotrivite» de persoanele «nepotrivite»
rămâne iminent în domeniul vânzărilor la distanță. Astfel, consider că este
oportun elaborarea unor principii şi standarde universale de identificare
personală a participanţilor raporturilor de vânzare-cumpărare la distanţă.

Menționăm, în literatura de specialitate se discută, iar în practica deja
se utilizează câteva metode reușite de identificare a părților contractante, cum
ar fi: practica de înregistrare a persoanelor care doresc să procure un produs
sau serviciu de pe Internet, utilizarea semnăturii electronice, utilizarea
buletinului electronic și altele. În această situație elaborarea și implementarea
procedurii clare și universale de identificare a părților contractante în legislația
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autohtonă este o soluție efectivă în vederea creşterii gradului de securitate a
tranzacţiilor la distanță.

Problema identificării vânzătorului-profesionistului trebuie să fie
tratată prin prisma obligației imperative de informare a cumpărătorului în
privința tuturor aspectelor importante ale tranzacției la distanță, inclisiv în
privința denumirii complete a profesionistului, numărului de identificare de
stat, adresei sediului la care este stabilit comerciantul, numărul de telefon,
numărul de fax şi adresa de poştă electronică ale acestuia și alte detalii. Atât
legiuitorul, cât și doctrinarii și magistrații, califică neprezentarea informației
complete despre identitatea profesionistului ca fiind practica comercială
neloială (Plotnic, 2010, p. 82-90).

Un interes deosebit prezintă prevederile Legii de Modernizare a CC
care oferă alte soluții în cazul în care profesionistul nu a îndeplinit obligațiile
de informare a consumătorului în contractele la distanță. Astfel, articolul 6789
prevede că profesionistului îi revine sarcina să demonstreze că a îndeplinit
cerinţele dispozițiilor art. 6785-6787. Această regulă nu se aplică în procedurile
de tragere la răspundere contravenţională sau penală.

Alin. (2) al articolului comentat reglementează efectele încălcării
dreptului de informare în orice contract la distanță, inclusiv vânzarea la
distanță și prestarea serviciilor la distanță. În această ordine de idei, dacă un
profesionist a încălcat una dintre obligaţiile impuse de dispozițiile art. 6781-
6788, iar contractul a fost încheiat, profesionistul va purta obligații contractuale
aşa cum cealaltă parte le-a înţeles în mod rezonabil din cauza absenței
informaţiei sau incorectitudinii ei. În caz de neexecutare a acestor obligaţii
contractuale, consumatorul poate recurge la mijloacele disponibile creditorului
conform dispozițiilor art. 602-62324.

Indiferent dacă contractul s-a încheiat sau nu, profesionistul care nu a
îndeplinit obligațiile de informare poartă răspundere faţă de persoana
îndreptăţită pentru prejudiciul cauzat prin această neîndeplinire.

Continuând gândul, trebuie de menționat că problema informării
eficiente a cumpărătorului în raporturile de comerț la distanță în esență este
mult mai complexă. Analiza literaturii științifice ne permite să afirmăm că
obligația informării este unul dintre piloanele de protecție a consumătorului
menite să asigure echilibrul contractual și bunăstarea ultimului (Gillies, 2016,
p. 117). Este notabil faptul că informația prezentată cumpărătorului înainte de
încheierea contractului de vânzare-cumpărare la distanță este cea mai amplă și
detaliată în comparație cu contractul de vânzare-cumpărare obișnuit datorită
faptului că părțile nu se întâlnesc și cumpărătorul nu poate aprecia vizual
proprietățile și calitatea obiectului de vânzare.

Analiza practicii judiciare a arătat că cel mai des litigii în cadrul
comerţului electronic vizează lipsa informaţiilor complete şi corecte privind
caracteristicile esenţiale ale produsului/serviciului, precum și lipsa
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informaţiilor privind drepturile consumatorilor la achiziţionarea on-line a
produselor şi serviciilor (Poalelungi, 2016, p. 760).

Menționăm că până la adoptarea Legii privind modernizarea Codului
Civil, cumpărătorul a avut mai puține oportunități de apărare în cazul
neprezentării informației clare și complete despre tranzacția la distanță. În
schimb, începând din martie 2019, dacă un profesionist va încălca una dintre
obligaţiile de informare, iar contractul va fi încheiat, profesionistul va purta
obligații contractuale aşa cum cealaltă parte le-a înţeles în mod rezonabil din
cauza absenței informaţiei sau incorectitudinii ei.

În continuare, nu putem să trecem cu vedere problema statutului
juridic al intermediarilor în raporturile la distanță. În lumea modernă
achiziționarea produselor la distanță este imposibilă fără participarea
intermediarilor profesioniști precum platformele electronice, organizații care
se ocupă cu conceperea și aplicarea software-ului, furnizorii serviciilor de
hosting, persoanele care prestează servicii informaționale, persoane fizice sau
juridice care oferă serviciile logistice. Totodată, legislația în vigoare nu
stabilește atât de clar statutul juridic al intermediarilor în raporturile la distanță.
Unică excepție este domeniul comerțului electronic, unde statutul juridic și
responsabilitățile intermediarilor sunt reglementate prin legea nr. 284 din
22.07.2004 (Legea privind comerț electronic). Totodată, chiar și în domeniului
dat, există probleme de delimitare a vânzătorilor, reprezentanților lor și
intermediarilor, respectiv stabilirea răspunderii a subiecților nominalizați în
raporturile de vânzare la distanță.

O altă provocare importantă a tehnologiilor informaționale în
raporturile la distanță este asigurarea protecției datelor cu caracter personal.
Lipsa de control din partea statului în domeniul vânzărilor la distanță are și
laturi negative. Astfel, lipsă de reglementare specială, precum și rea-credință
unor comercianți rămâne a fi sursa principală de fraude în relațiile de vânzare
la distanță. Situația cea mai drastică s-a format în domeniul vânzărilor on-line,
datorită participării agenților străini în raporturile vizate (Button, Cross, 2017,
p.155).

Furnizorul unui serviciu de telecomunicații electronice destinat
publicului are obligația de a lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate în
vederea asigurării securității prelucrării datelor cu caracter personal (Cimpoeru,
2013, p. 54). Legea cadru în materia abordată este Legea privind protecţia
datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011 care prevede că,
prelucrarea datelor cu caracter personal cu scopul identificării persoanei poate
fi efectuată numai dacă: persoana vizată și-a dat în mod expres consimțământul
sau prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziție legală (Legea
privind protecţia datelor cu caracter personal). Prin urmare, un nivel ridicat de
protecție a datelor cu caracter personal transmise vânzătorului are un rol
esențial pentru creșterea încrederii în piața la distanță, inclusiv și cea on-line,
încurajând astfel creșterea economică a industriei implicate în vânzările.
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În majoritatea tranzacțiilor de vânzare la distanță sunt implicate, în
general, trei entităţi care interacţionează: o banca, un cumpărător şi un
vânzător. Însă tranzacţiile cu carduri bancare conţin informaţii confidenţiale
privind cardul şi informaţiile personale ale clienţilor, informaţii ce pot fi
interceptate în timpul transmisiei prin Internet. Fără un soft special, orice
persoană care monitorizează traficul pe reţea poate citi conţinutul acestor date
confidenţiale şi le poate folosi ulterior. Este necesară elaborarea unor standarde
specifice sistemelor de plăţi, care să permită coordonarea părţilor legitime
implicate în transfer şi folosirea corectă a metodelor de securitate (Șerbu, 2004,
p. 42).

Atragem atenția asupra faptului că prestatorii de servicii de plată nu
controlează legalitatea, realitatea şi oportunitatea operaţiunii în legătură cu
care prestează serviciul de plată sau emit moneda electronică, dacă legislaţia în
domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului,
precum şi legislaţia valutară nu prevăd altfel.

Totodată, legiuitorul oferă și unele garanții la acest capitol. În primul
rând această activitate comercială este supusă licențierii din partea statului. Iar,
în conformitate cu prevederile art. 6 al legii nr. 114 din 18.05.2012, persoanele
care nu sînt prestatori de servicii de plată în sensul art. 5 nu au dreptul să
presteze serviciile de plată prevăzute la art. 4 alin. (1).

Potrivit art. 5 din Legea cu privire la serviciile de plată şi moneda
electronică nr. 114 din 18.05.2012, persoanele juridice care au dreptul de a
presta servicii de plată în RM sînt:
a) băncile care activează în conformitate cu Legea instituţiilor financiare;
b) societăţile de plată;
c) societăţile emitente de monedă electronică;
d) furnizorii de servicii poştale care activează în conformitate cu Legea

poştei;
e) Banca Naţională a Moldovei (în continuare – Banca Naţională) – în

cazul în care nu acţionează în calitate de autoritate a politicii monetare
sau în calitate de altă autoritate publică;

f) Trezoreria de Stat din cadrul Ministerului Finanţelor (în continuare –
Trezoreria de Stat).
Astfel, se vede o tendință clară a legiuitorului de a oferi

consumătorului toate pârghiile necesare pentru a-și apăra interesele în materie
formării, achitării, transferării prețului contractului de vânzare-cumpărare la
distanță, cum ar fi:

- consumatorului i se atrage atenţia, în mod specific, printr-o
formulare lipsită de ambiguitate, asupra faptului că efectuarea comenzii atrage
după sine obligaţia de a plăti comerciantului;

- legea interzice comercianţilor să perceapă de la consumatori
comisioane aferente utilizării unui anumit mijloc de plată care depăşesc costul
suportat de comerciant pentru utilizarea respectivului mijloc de plată;
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- înainte ca utilizatorul serviciilor de plată să devină parte la un
contract-cadru, prestatorul de servicii de plată pune la dispoziţia utilizatorului
serviciilor de plată, cu suficient timp înainte, pe suport de hârtie sau pe alt
suport durabil, în termeni uşor de înţeles, într-o formă clară,
informaţia detaliată cu privire la prestatorul de servicii de plată, cu privire la
utilizarea serviciului de plată, cu privire la comisioane, rata dobânzii şi cursul
valutar, cu privire la cerinţele de protejare şi la măsurile de siguranţă şi
corective, precum și cu privire la soluţionarea litigiilor (Legea privind
modernizarea Codului Civil).

Totodată, problema securității tranzacțiilor la distanță rămâne a fi
actuală. Remarcăm faptul că sistemul sigur și avansat al plăților electronice,
inclusiv non-bancare joacă un rol esențial în dezvoltarea instituției de vânzare
la distanță. Reieșind din cele spuse, este importantă adoptarea legislației și
dezvoltarea politicilor specifice de securitate informatică și de comunicație.
Totodată, toți actorii implicați trebuie să fie conștienți și responsabili de
aplicarea măsurilor de securitate în dependență de poziție pe care aceștia le
ocupă în sistemul vânzărilor la distanță.

În această ordine de idei, urmează a fi menționată problema
necunoașterii de către populație, de către consumătorii de rând a drepturilor lor
și pârghiilor oferite de legislația care reglementează raporturile la distanță. Cu
atât mai mult, o mare parte din populaţie în pofida istoriei suficient de lungi a
contractului de vânzarea la distanță nu este încă familiarizată cu el, nu
cunoaște semnificația termenilor utilizate de legiuitor, ce influențează în mod
negativ dezvoltarea acestei instituției în RM.

Considerăm că consumătorii trebuie să fie informați în ceea ce
privește statutul lor în cadrul raporturilor la distanță, în privința drepturilor și
obligațiilor acestora, precum și în privința modalităților și instrumentelor de
apărare în litigiile cu profesioniști atât din RM, cât și cei din afară republicii.
Pe de altă parte, consumătorii trebuie să conștientizeze că în cazul
achiziționării produselor la distanță din afară RM și spațiului European, ei nu
sunt protejați de legislația autohtonă și legislația Uniunii Europene. Din aceste
considerente, cumpărătorul trebuie să afle de sine stătător identitatea
comerciantului, regulile de achitare a prețului, precum și garanțiile de
securitate și siguranță oferite de ultimul.
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ABORDĂRI TEORETICE CU PRIVIRE LA UNELE PROBLEME DE
ORDIN MORAL CE POT FI SCOASE LA REFERENDUM
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Abstract
The mechanism by which representative democracy turns into direct
democracy is the referendum. In other words, voters may be called upon to
approve or reject certain laws or changes to them instead of fully entrusting the
right to pass laws to a legislative body. By referendum, the electoral body is
called to decide on issues of national interest (choice of the form of
government, problems of self-determination as a state etc.). The convocation
may be made by the Head of State, the Legislature Authority, Government, or
other subjects prescribed by law. Depending on the subject, referendums can
be: constitutional, legislative, international, administrative, of moral issues. We
would like to analyze the type of referendums on moral issues and to
distinguish some controversial issues that could possibly be raised through
referendums in the Republic of Moldova, as for instance the fundamental
obligation of all citizens from birth to vote, legalization of euthanasia, and
prohibition of abortion.

Referendumul este scrutinul prin care poporul își exprimă opțiunea în
cele mai importante probleme ale statului și societății în ansamblu, având drept
scop soluționarea acestora, precum și consultarea cetățenilor în probleme
locale de interes deosebit.(art. 75 (1) din Constituția Republicii Moldova ).
Referendumul (din latină ad referendum – a fi supus adunării) se exprimă în
procedura democrației directe prin care conducerea unei țări se adresează
poporului, fără intermediari, pentru a-l consulta în probleme majore, de regulă,
pentru textul Constituției, alegerea formei de guvernământ sau în problem de
autodeterminare ca stat.(Tămaș S., 1996, p. 209).

Referendumurile au devenit o parte importantă a vieții politice în
multe părți ale lumii, atât în țările democratice, cât și în țările nedemocratice.
Scopul principal al democrației directe este de a oferi cetățenilor puteri politice
dincolo de simpla alegere a reprezentanților politici. Disponibilitatea
inițiativelor și a referendumurilor servește drept mijloc de a corecta rezultatele
nedorite ale politicilor sau ca o amenințare pentru politicienii care se află deja
în procesul legislativ. Un al doilea scop mai puțin evident al democrației
directe este educarea alegătorilor pentru a deveni cetățeni activi. Posibilitatea
de a modela și de a influența politicile, precum și de a decide cu privire la
aspecte unice trezește interesul alegătorilor. Participarea activă conduce apoi la
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alegători mai bine informați și interesați care, în mod ideal, devin alegători
obișnuiți și cetățeni responsabili.

Așadar, mecanismul prin care democraţia reprezentativă se
transformă în democraţie directă este referendumul. Cu alte cuvinte, alegătorii
pot fi chemaţi să aprobe sau să respingă anumite legi sau modificări ale
acestora, în loc de a încredinţa în întregime dreptul de adoptare a legilor unui
organ legislativ. Prin referendum se convoacă corpul electoral pentru a hotărî
asupra unor probleme de interes naţional (alegerea formei de guvernământ,
probleme de autodeterminare ca stat etc.). Convocarea se poate face de către
şeful statului, autoritatea legiuitoare, guvern ori alte subiecte prevăzute de
lege.(Arseni Al. 1997, p. 234) Suntem de părerea că, influenţa alegătorilor
este sporită într-o măsură mult mai mare dacă ei nu doar votează propuneri
care vin din partea reprezentanților poporului, ci şi propun legi din iniţiativa
unui număr minim de alegători (inițiativa populară).

Viziunea lui Rousseau a fost că majoritatea mai probabil va găsi
răspunsuri corecte la întrebările morale și politice, decât orice alt grup de
indivizi, dacă se pune întrebarea corectă și prevalează anumite condiții sociale.
Criticii democrației directe susțin că slăbește democrația reprezentativă
subminând rolul și importanța reprezentanților aleși. Deoarece este puțin
probabil ca vreun sistem democratic direct să fie vreodată pur, slăbirea
reprezentanților aleși are un efect negativ asupra sistemului democratic. Cu
toate acestea, susținătorii referendumurilor susțin că, în contextul creșterii
apatiei electorale și a dezamăgirii față de formele tradiționale de democrație,
democrația directă poate contribui la reintegrarea alegătorilor în politică și
democrație. Se susține, de asemenea, că democrația directă acționează ca o
disciplină utilă în ceea ce privește comportamentul reprezentanților aleși,
asigurându-se că ei iau pe deplin în considerare posibilele opinii ale
alegătorilor atunci când iau decizii în numele lor.

În alt context, în funcție de obiect, referendumurile pot fi:
constituționale, legislative, de drept internațional, de drept administrativ, pe
probleme morale. Am dori să analizăm tipul de referendumuri pe probleme
morale, și să deosebim anumite teme controversate ce ar putea eventual fi
ridicate prin intermediul referendumurilor în Republica Moldova.

Una dintre cele mai importante probleme este redactarea întrebării
pentru referendum. Cercetările experților au arătat că modul în care este
formulată întrebarea poate avea implicații semnificative asupra modului în care
votează oamenii. Prin urmare, cei care participă la campanie pentru și
împotriva referendumului vor avea un interes în modul în care este formulată
întrebarea, deoarece chiar și o ușoară modificare a întrebării ar putea afecta
modul în care alegătorii își vor exprima opinia la referendum.

Îndatorirea fundamentală la vot a tuturor cetățenilor de la naștere ar
aduce un șir de avantaje pentru viața socială, politică și economică din
Republica Moldova. Printre care: rezolvarea problemei absenteismului în



168

alegeri; partidele politice vor promova programe în domeniul susținerii nașterii
a cât mai multor copii, în felul acesta se va rezolva și problema demografică în
Republica Moldova. Familiile cu mulți copii vor fi incluse prioritar în cadrul
programului de guvernare propus de către Guvern, unde se vor pune accent pe
următoarele: ridicarea îndemnizațiilor unice la nașterea copiilor de sute de ori,
acordarea lunară a alocațiilor pentru fiecare copil până la împlinirea vârstei de
18 ani indifrent de venitul părinților, asigurând dreptul la egalitate a copiilor;
asumarea de către stat a tuturor riscurilor și reacțiilor adverse în urma
vaccinării copiilor, inclusiv prin crearea fondurilor de risc; rezolvarea
problemelor copiilor care se află în case internat sau de tip familial de a-și găsi
o familie și ca rezultat, prin oferirea dreptului părinților adoptivi de a vota în
interesul copiilor; implicarea tuturor cetățenilor în exercitarea suveranității
poporului eliminând discriminarea pe criteriul de vârstă.

Acest lucru ar aduce și anumite dezavantaje, printre care: renunțarea
la principiul votului direct în favoarea principiului votului prin reprezentare;
modificarea Constituției și a tuturor actelor legislative care prevăd principiul
votului direct; aplicarea amenzilor pentru neparticiparea cetățenilor la alegeri.

Interzicerea avorturilor este o altă temă controversată ce poate fi
prezentată poporului la referendum pentru a fi rezolvată. Pentru mulți oameni,
avortul este în esență o problemă morală, în ceea ce privește începerea
personalității umane, drepturile fetusului și drepturile femeii asupra corpului ei.
Dezbaterea a devenit o chestiune politică și juridică în unele țări cu campanii
împotriva avortului care încearcă să adopte, să mențină și să extindă legile
anti-avort, în timp ce militanții pentru drepturile de avort caută abrogarea sau
relaxarea unor astfel de legi faorizând accesul la avort. Legislația privind
avortul variază considerabil între jurisdicții, de la interzicerea completă a
procedurii la finanțarea publică a avortului. Disponibilitatea avortului în
condiții de siguranță variază, de asemenea în întreaga lume.

În timp ce avorturile sunt legale în anumite condiții în majoritatea
țărilor, aceste condiții diferă foarte mult. Principala forță motivantă din spatele
efortului de reformă a legilor avortului a fost îngrijorarea pentru bunăstarea și
drepturile femeilor. Susținătorii reformei acestor reglementări au subliniat în
mod conștient că legile existente amenință sănătatea multor mii de femei care
au devenit gravide accidental și neintenționat, forțându-le fie să suporte copiii
nedoriți, fie să caute avorturi ilegale. Pentru femeia care este bolnavă din punct
de vedere mintal sau fizic, săracă sau deja supraîncărcată cu mai mulți copii,
nașterea unui copil nedorit poate fi dezastruoasă. În schimb, avortul ilegal
poate pune în pericol viața și, în multe părți ale lumii, a devenit o cauză
principală a mortalității materne, indiferent de avansarea tehnologiilor și a
medicamentelor care întrerup sarcina. În afară de problema bunăstării, multe
grupuri pentru drepturile femeilor pretind că decizia de a se supune avortului
ar trebui să fie prerogativa femeii, și nu cea a statului, și insistă că legea ar
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trebui să permită unei femei să înceteze o sarcină nedorită la cerere, indiferent
de motivele pe care le-ar putea avea pentru că ar fi dorit avortul.

Printre avantajele interzicerii avorturilor prin lege putem enumera
următoarele momente: se rezolvă problema demografică (potrivit datelor
statistice oficiale, în Republica Moldova un avort se egalează cu două nașteri)
și astfel crește cu 50% natalitatea; reducerea cazurilor de cancer mamar și de
col uterin, dar și a altor boli mintale, inclusiv depresii ale femeilor ca urmare a
procedurilor de avort; oponenții avortului susțin că din legalizarea avortului
vor rezulta costuri sociale grave sub forma eroziunii unor valori morale
importante, cum ar fi sfințenia vieții umane și moralitatea sexuală tradițională,
inclusiv ar putea duce la acceptarea infanticidului și a altor forme de crimă și
ar putea duce la o creștere a promiscuității sexuale, deoarece toate temerile de
a rămâne gravidă nelegitim vor fi eliminate. Totodată, oponenții,
identificându-se ca pro-viață, susțin că viața umană individuală începe de la
fertilizare și, prin urmare, avortul este uciderea imorală a unei ființe umane
nevinovate. Ei spun că avortul provoacă suferință asupra copilului nenăscut și
că este incorect să se permită avortul când cuplurile care nu pot concepe din
punct de vedere biologic așteaptă să adopte. Respectiv, în loc să aibă opțiunea
de a avorta, femeile ar putea da copilul nedorit persoanelor care nu pot
concepe, cazuri din ce în ce mai dese.

Legalizarea dreptului la moarte (eutanasia). Eutanasia este o metodă
de provocare de către medic a unei morți precoce nedureroase unui bolnav
incurabil, pentru a-i curma o suferință îndelungată și grea. În țările în care
aceasta este permisă, se aplică eutanasierea atunci când pacientul suferă de
dureri intense, boala sa se află într-o fază terminală, își dă consimțământul și
alege de bunăvoie acest mod de renunțare la viață.

Eutanasia ca o formă de ucidere milostivă sau moarte pașnică a ridicat
controverse semnificative pe măsură ce oamenii sunt pentru și împotriva ei. Cu
toate acestea, în ciuda unor potențiale beneficii ale acestui proces, eutanasia
este neetică, deoarece prezintă riscuri semnificative pentru mijloacele de trai
ale oamenilor. Eutanasia este provocatoare din punct de vedere moral,
deoarece neagă pacienții de dreptul lor de a duce o viață, creează un pericol
grav pentru relația medic-pacient și subminează progresul realizat de școlile
medicale. Pe de altă parte, unii oameni susțin că eutanasia ar trebui să fie
legitimă, deoarece îndeplinește dreptul oamenilor de a muri, reduce costurile
financiare ale familiilor și servește ca tratament uman al bolnavilor mintali. Cu
alte cuvinte, dreptul la moarte ar trebui să fie o chestiune de alegere personală.
Atunci când vindecarea nu mai este posibilă, atunci când moartea este
iminentă și pacienții își găsesc suferința insuportabilă, rolul medicului ar trebui
să treacă de la vindecare la alinarea suferinței în acord cu dorințele pacientului.
Totuși, nici un medic nu ar trebui să se conformeze unei cereri de a ajuta un
pacient bolnav să moară, la fel cum nici un pacient nu ar trebui forțat să facă o
astfel de cerere. Trebuie să fie o alegere atât pentru pacient, cât și pentru medic.
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Ținând cont de cele analizate mai sus, concluzionăm că la referendum
pot fi scoase probleme stringente de natură morală cu scopul de a le soluționa
prin implicarea directă a tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Totuși, unele
dintre aceste probleme pot fi soluționate de către popor odată cu scurgerea
timpului în funcție de anumite schimbări social, politice, juridice, culturale în
societate, dar și dacă va deveni Republica Moldova membru a Uniunii
Europene.
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Abstract
The modern administrative systems are huge bureaucratic mechanisms,
defined by hierarchy, continuity, impersonality and expertize. There are
multiple power games that operate within those systems, and that attenuate the
mechanical and rational functionning of the government. When it takes the
executive’s place, the administration becomes an independent bureaucracy,
out of control and capable of undermining or even blocking the political
initiatives of the government.
Keywords: administration, bureaucracy, organisation, state.

Aparatul administrativ aflat în serviciul statului modern a tins, încă de
la începuturile sale, să-şi construiască un statut special în cadrul comunităţii
naţionale, în virtutea apropierii sale reale şi simbolice de centrele de decizie
politică. Acest reflex al administraţiei (al corpului funcţionarilor publici) s-a
format, la scară istorică, în prelungirea diferenţei dintre slujitorii cultelor
religioase şi majoritatea laică a societăţii: În mod similar s-a instituit şi
diferenţa dintre slujbaşii statului şi societatea civilă. Pe de o parte, funcţionarii
au devenit nişte “preoţi ai cultului statului”, nişte cunoscători privilegiaţi ai
obscurelor mecanisme ale puterii; pe de altă parte, oamenii de rând au ajuns
într-o situaţie de dependenţă inevitabilă faţă de funcţionarii care, cu multă
zgârcenie, le dezvăluie fragmente din secretul “navigaţiei” printre restricţiile
legislative, tipicurile şi cutumele instituţionale. Într-o măsură mai mare sau
mai mică, funcţionarul public ”aduce statul pe pământ”, adică traduce în
limbajul omului simplu mesajele deseori încifrate ale autorităţii politice.

O astfel de poziţie intermediară între stat şi societatea civilă îi
imprimă funcţionarului public un comportament specific, ba chiar şi o logică
aparte, având ca temei un mecanism de construcţie a propriei identităţi prin
includerea într-un gen proxim numit “stat” sau “birocraţie” şi prin
desprinderea (uneori “iritată”) de restul lumii, de “civili”. Spiritul de castă
prezent la cei mai mulţi dintre funcţionarii publici este sugestiv analizat într-un
eseu al lui Horia-Roman Patapievici, care consideră că identitatea celui ce se
află în slujba statului “rezultă imediat aplicând un set de reguli simple, bazat
pe câteva apartenenţe şi excluziuni esenţiale în orice societate primitivă (…).
Reprezentant al Statului este oricine poate profita în orice fel de apartenenţa sa
la structurile Statului. Această clasă de cetăţeni formează casta aparatului de
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stat; aceasta se comportă, în mare, ca şi cum ar avea drepturi, instincte morale,
raporturi cu legea, îndatoriri sociale şi o cunoaştere diferită de ale celorlalţi
cetăţeni. Cetăţenii care nu se bucură de acest raport privilegiat cu Statul
formează, pur şi simplu, restul: adică atunci când este cazul, societatea civilă.
Prin urmare, pentru casta de aparat a Statului noi reprezentăm un rest, un
rezultat al excluziunii. Faptul sare imediat în ochi atunci când avem în vedere
comportamentul funcţionarilor publici. Aceştia, oricât de jos s-ar afla în
ierarhie, simt că slujesc o instituţie tentacular-pauşală de un soi special, Statul,
şi de aceea comportamentul lor, chiar şi atunci când, în particular, sunt oameni
de treabă, este paternalist, discreţionar, distant, sub semnul separării şi al
secretului de castă. Fireşte, aici stă urzit, în filigram, tipul funcţionarului
cehovian, ca tip social funcţional sui generis. Şi este, în fond, acelaşi lucru,
dacă ne gândim că Statul ţarist era şi el reprezentat de o birocraţie, de tip castă,
care făcea din orice reprezentant al Statului un soi de cetăţean absolut, de
transcendenţă încarnată, în raport cu orice alt cetăţean…” (Patapievici, 1996, p.
156).

Din cele afirmate mai sus, rezultă că activitatea administrativă
dezvoltată sub autoritatea statului determină o diferenţiere socială între două
categorii de cetăţeni: cetăţenii obişnuiţi (supuşi statului, în condiţiile
“contractuale” ale Constituţiei) şi “cetăţenii-stat” (funcţionarii publici). În alţi
termeni, ar fi vorba despre masa clienţilor ce solicită servicii publice şi
minoritatea prestatorilor de servicii, cu precizarea că aceştia din urmă,
beneficiind de monopol, pot acţiona discreţionar în raport cu clienţii lor.

Teoriile moderne despre stat şi putere numesc corpul funcţionăresc şi
toate structurile similare din întreprinderile private birocraţie, termenul fiind
întrebuinţat uneori cu o semnificaţie tehnică şi neutră, iar alteori (sau cel mai
adesea) cu o semnificaţie peiorativă.

Birocraţia este definită ca un “mod de organizare destinat
administrării pe scară largă a unor resurse prin intermediul unui corp de
persoane specializate, de regulă plasate într-o structură ierarhică şi dispunând
de atribuţii, responsabilităţi şi proceduri strict definite” (Zamfir și Vlăsceanu,
1993). Apărută mai întâi în imperiile Orientului antic, unde îndeplinea rolul de
organizator al marilor activităţi comunitare (cum ar fi lucrările de canalizare şi
irigaţie, construirea unor ziduri de apărare etc.) şi de mobilizare a resurselor
societăţii, de transmitere şi aplicare în teritoriu a legislaţiei civile şi a valorilor
religioase, birocraţia reprezenta, alături de armată, instrumentul prin care se
împlinea voinţa monarhului. Şi în lumea europeană a antichităţii au existat
sisteme birocratice având statut de “schelet” al statului. Imperiul roman este un
bun exemplu în acest sens. În Evul mediu, odată cu consolidarea regatelor
centralizate apărute pe ruinele fostului imperiu, birocraţia a revenit pe scena
istoriei ca ca instrument al autorităţii politice. Prin intermediul ei, monarhii
absoluţi reuşeau să controleze din punct de vedere juridic şi economic
teritoriile aflate sub stăpânirea lor şi să accentueze caracterul unitar al statului.
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După Revoluţia franceză (1789) şi după generalizarea guvernământului
constituţional, birocraţia va deţine rolul principal în dezvoltarea statului
modern, fiind chiar un simbol al acestuia.

Dacă în ordine istorică birocraţia a fost reprezentată de corpul
demnitarilor numiţi în funcţii administrative pentru a duce la îndeplinire voinţa
suveranului, ultimul secol a cunoscut o extindere a sensului acestui termen şi,
corelativ, o evoluţie a fenomenului birocratic. Astfel, nu numai în administraţia
publică, birocraţia a devenit scheletul majorităţii activităţilor sociale: de la
corporaţiile industriale şi financiare, până la organizaţiile ştiinţifice, la
partidele politice şi la sindicate etc. Politologul David Beetham se întreba, în
acest context: “Ce au în comun Vaticanul, General Motors, NASA şi British
Health Service (Serviciul britanic de asistenţă medicală)? Sociologia
organizaţiilor îşi propune să răspundă unor întrebări de acest gen explorând
trăsăturile cele mai generale, comune organizaţiilor din toate sectoarele
societăţii moderne şi teoretizând cu privire la condiţiile necesare eficienţei
organizaţionale, indiferent dacă respectiva organizaţie este publică sau privată,
laică sau religioasă, dedicată profitului sau predicilor, salvării vieţii sau,
dimpotrivă, distrugerii ei. Procedând astfel, ea (sociologia – n.n.) îşi află
punctul de plecare în opera lui Max Weber, unul dintre cei dintâi gânditori care
au elaborat o teorie generalizabilă a organizaţiei, aplicabilă întregii societăţi
moderne. Răspunsul lui Weber la întrebarea de mai sus ar fi fost simplu: ele
sunt, cu toate, birocraţii” (Beetham, 1998, p. 34).

În definiţia weberiană a birocraţiei se pot delimita, conform autorului
citat mai sus, cel puţin patru trăsături definitorii pentru sistemele moderne de
administraţie:

a) ierarhizarea (care constă în clara delimitare a atribuţiilor,
competenţelor şi responsabilităţilor pentru fiecare agent administrativ, precum
şi în controlul îndeplinirii atribuţiilor;

b) continuitatea (în sistemul birocraţiei, funcţia unui agent este
concepută ca o activitate cu caracter permanent, salarizată şi supusă unor
reguli de promovare);

c) impersonalitatea (activitatea administratorilor este guvernată, în
principiu, de reguli precise aplicabile tuturor cetăţenilor, excluzând arbitrariul
şi favoritismele; actul administrativ al birocraţiei nu emană de la persoana
titulară a funcţiei, ci de la funcţia ca atare);

d) expertiza (cu execepţia funcţionarilor aleşi, care provin din jocul
politic, membrii aparatului birocratic sunt selectaţi potrivit meritelor şi
competenţei profesionale, înscriindu-se apoi într-un sistem de pregătire
specială pentru funcţia publică; birocraţii deţin cunoaşterea specifică
procedurilor administrative şi au capacitatea de a aplica regulile generale la
cazurile particulare).

Mecanismele birocratice sunt, aşadar, nişte structuri ierarhice cu
activitate continuă şi impersonală, care urmăresc punerea în aplicare a unor
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strategii de organizare socială, politică, economică etc. Termenul de birocraţie
are însă şi alte semnificaţii, mai mult sau mai puţin înrudite cu cea de serviciu
administrativ. Astfel, potrivit Enciclopediei Blackwell, birocraţia poate
desemna un sistem de guvernământ în care funcţiile de decizie sunt ocupate de
către administratori profesionişti, mai curând decât de reprezentanţii politici
aleşi. O astfel de definiţie apropie birocraţia de conceptul de tehnocraţie. De
asemenea, conceptul de birocraţie mai este utilizat pentru a delimita corpul
profesional al administratorilor sau al funcţionarilor publici. În fine, există un
sens peiorativ al termenului, folosit când sunt incriminate deficienţele
organizaţionale ale administraţiei, blocajele instituţionale sau absurdităţile
unor cerinţe ale statului în raport cu cetăţenii; în acest caz, birocraţia indică
defecte caracteristice ale administraţiei: iresponsabilitatea, lentoarea,
hârţogăraia, meticulozitatea maniacă etc.

Analiza fenomenului birocratic se poate realiza din perspectivă
sociologică, economică şi politică. Sociologia se interesează de birocraţie
privită ca o categorie sau grup social distinct, reprezentativ pentru clasa
mijlocie şi diferit în acelaşi timp de capital şi de masa muncitoare. Situaţia şi
puterea privilegiată a birocraţiei în sânul societăţii sunt explicate prin faptul că
această categorie deţine cunoştinţe şi roluri de autoritate în ierarhiile
organizaţionale. Indiferent că operează în sistemele capitaliste sau socialiste,
birocraţia se remarcă prin aceea că, fără a deţine mijloacele productive (în
calitate de proprietar) şi fără a suporta clasica “exploatare a forţei de muncă”,
ocupă o poziţie privilegiată în societate, constând în avantaje materiale şi în
recunoaştere simbolică din partea comunităţii. În economie, teoriile “ortodoxe”
fac deosebirea fundamentală între principiile birocraţiei şi cele ale pieţei. Dacă
domeniul pieţei este prin excelenţă unul al concurenţei, dinamismului şi
libertăţii de alegere, birocraţia este privită ca un domeniu al monopolului,
stagnării şi constrângerii. Astfel, o societate este cu atât mai dezvoltată cu cât
sferele ei de activitate sunt regizate mai mult de legile pieţei şi mai puţin de
regulile birocraţiei. Din perspectiva teoriei politice, birocraţia este pusă în
legătură cu guvernământul, administraţia şi democraţia.

Sociologul belgian Henri Janne considera că, în democraţiile
occidentale, misiunea guvernământului constă în realizarea unui program
general, aprobat de către majoritatea parlamentară. Din punt de vedere
sociologic, un astfel de program nu face decât să exprime, pentru un interval
determinat de timp, maniera de a menţine, restaura sau de a ameliora ordinea
socială în diverse sectoare. Iar instrumentul de realizare al acestei misiuni este
administraţia. Administraţia nu poate fi redusă, totuşi, la statutul de instrument
al executivului; ea este totodată o “putere socială” care constituie o entitate
particulară în cadrul statului. Administraţia este o putere pluralistă şi
descentralizată, în sistemele politice democratice, pe când în cele totalitare ea
este puternic ierarhizată şi centralizată.
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Din punct de vedere funcţional, administraţia “aplică” legile date de
parlament şi deciziile guvernului. Pe lângă această funcţie manifestă,
administraţia mai joacă şi alte roluri, latente, dar nu mai puţin importante în
“economia” politicului:
 pregăteşte legile, reglementările şi deciziile autorităţilor politice sau

intervine în calitate de consilier al acestora;
 transformă şi canalizează deciziile puterii politice, asigurând pătrunderea

lor în corpul social; în acest scop, administraţia procedează la o adaptare a
deciziilor şi regulilor generale la cazurile concrete;

 deviază sau adaptează programul guvernamental în baza unor concepţii şi
obişnuinţe proprii mecanismului funcţionăresc.

În acest din urmă rol, administraţia depăşeşte condiţia de “servantă” a
guvernului, devenind o rivală a sa. Dacă puterea administrativă domină în
raport cu instituţiile autorităţii politice, atunci statul cade pradă exacerbării
fenomenului birocratic; birocraţia se trasformă, potrivit opiniei lui Henri Janne,
într-un substitut funcţional al executivului, care se dovedeşte prea slab (Janne,
1968, pp. 448-449).

Constituirea unui regim birocratic în lumea occidentală modernă a
fost impulsionată de mai mulţi factori:
 creşterea numărului celor ocupaţi în domeniul administraţiei, până la

aproximativ o şesime din totalul populaţiei active;
 multiplicarea tipurilor de prestaţii publice, de servicii şi atribuţii ale

corpului administrativ;
 slăbiciunea relativă a executivului în democraţiile parlamentare, din mai

multe motive: preocuparea miniştrilor de a-şi construi mai mult o poziţie
politică decât una de tehnician; eterogenitatea politică a guvernului
rezultat din coaliţii de partide sau chiar eterogenitatea personalităţilor
unuia şi aceluiaşi partid majoritar; absenţa unor politici ferme şi coerente
pe care executivul să le dicteze administraţiei; în aceste condiţii, corpul
administrativ preia pe cont propriu gestionarea statului (în special
gestionarea afacerilor cotidiene), guvernul limitându-se la reglarea
problemelor critice de ordin politic, cărora le exagerează, de altfel,
importanţa;

 tehnicitatea problemelor administrării afacerilor statului, fapt care face ca
miniştrii să fie dependenţi, în luarea deciziilor, de specialiştii consilieri,
constituiţi într-un corp tehnocrat;

 continuitatea şi durata activităţii funcţionarilor de carieră, în raport cu
frecventa schimbare a titularilor politici ai departamentelor administrative.

Atunci când ajunge să se substituie executivului, administraţia devine
o birocraţie autonomă, scăpată de sub control şi capabilă de subminarea sau
blocarea iniţiativelor politice ale guvernului. Pentru a contracara astfel de
fenomene, puterea executivă (în speţă miniştrii) procedează la alcătuirea unor
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impresionante cabinete politice (formate din aşa-numiții “consilieri”), care
încearcă să se substituie activităţii corpului administrativ sau să-i controleze
îndeaproape mişcările. De asemenea, se poate constata o tot mai presantă
cerere din partea miniştrilor de a introduce criterii politice (de apartenenţă
partizană) în selectarea funcţionarilor publici subordonaţi, din structurile
tehnice ale administraţiei.

Sociologul francez Michel Crozier examinează birocraţia în legătură
cu fenomenul mai amplu al puterii politice şi cu ceea ce numim organizaţie.
Crozier realizează mai întâi o analiză a relaţiilor de putere, concepute ca
fenomene de schimb, dar în cadrul cărora termenii schimbului nu sunt
echivalenţi. Puterea este un raport de forţă în care un actor are de câştigat în
comparaţie cu celălalt, fără ca acesta din urmă să fie, însă, total lipsit de
capacitatea de reacţie în faţa celui dintâi. Astfel de relaţii de putere se
construiesc pretutindeni în grupurile organizate. Dar, ce este organizaţia? Ea
reprezintă, în opinia lui Crozier, o formă de activitate structurată în jurul unui
obiectiv, cum ar fi, spre exemplu, un sindicat, un partid politic, o asociaţie
religioasă, culturală etc. Fenomenul organizaţional integrează, aşadar,
întreprinderea, care devine un mod de organizare, mediu privilegiat al
construcţiei relaţiilor vieţii cotidiene.

În opera Fenomenul birocratic, sociologul francez analizează în
special funcţionarea marilor organizaţii administrative şi birocratice, precum şi
relaţiile de putere care se dezvoltă în cadrul lor. Din această perspectivă,
dezvăluie disfuncţiile şi patologiile specifice unui model strategic şi mobil al
puterii. Acolo unde Max Weber credea că este vorba despre împlinirea
raţională a societăţii moderne, despre naşterea unui ansamblu coerent şi
structurat, Crozier pune în evidenţă o formă care nu este deloc raţională,
mecanică şi închisă, nici regizată de o ierarhizare infailibilă; dimpotrivă,
marile organizaţii birocratice cunosc multiple fenomene de blocaj intern,
precum şi influenţe venite din exteriorul sistemului. În ansamblu, organizaţia
desemnează o mixtură de “jocuri deschise”.

Cât priveşte birocraţia, “în sensul în care o înţelege marele public
(adică acela de climat de rutină, rigiditate, constrângere şi iresponsabilitate…),
ea nu este deloc prefigurarea viitorului – afirmă Crozier –, ci constituie
moştenirea paralizantă a unui trecut în care prevala o concepţie îngustă şi
limitată cu privire la mijloacele de cooperare între oameni. În fapt, nicio
organizaţie nu a putut şi nu va putea vreodată să funcţioneze ca o maşină.
Randamentul său depinde de capacitatea ansamblului uman pe care-l formează
de a coordona propriile sale activităţi într-o manieră raţională. Această
capacitate depinde, la rândul ei, de dezvoltarea tehnicilor, dar şi de modul în
care oamenii sunt capabili să joace între ei jocul cooperării” (Crozier, 1963, p.
9).

Este clar că funcţionarea unei organizaţii conduce direct la ideea unui
model strategic al puterii; căci jocul cooperării, departe de a fi armonios, este
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dominat de problema puterii concepută ca raport de forţe, raport imanent
oricărei societăţi, şi nicidecum ca o entitate situată undeva în vârful piramidei
sociale. Puterea nu este un agent social necondiţionat de ansamblu; ea este,
dimpotrivă, o relaţie complexă, în cadrul căreia există adesea mari dificultăţi
de identificare a agentului “câştigător”, a adevăratului pol de influenţă. Michel
Crozier a combătut acea imagine clasică a puterii privită ca exerciţiu al
autorităţii de sus în jos, în sens unic. În lucrarea citată, sociologul afirma că:
“O organizaţie nu este alcătuită doar din drepturile şi îndatoririle splendidei
maşini birocratice. Ea este un ansamblu complex de jocuri întretăiate şi
interdependente prin care indivizii (…) caută să-şi maximizeze câştigurile”
(Ibidem, p. 10). Logica organizaţiei birocratice nu dezvăluie, așadar, un proces
global de raţionalizare caracteristic statului modern, cu o funcţionare supusă
unui principiu ierarhic extrem de rigid (aşa cum îl concepe Max Weber), nici o
strategie a luptei de clasă (aşa cum o prezintă Marx), ci o sumă de jocuri,
conflicte şi relaţii de putere foarte mobile. Actorii scenei puterii şi implicit ai
organizaţiei birocratice nu sunt nici subiecţii prinşi într-un proces de
raţionalizare a societăţii, nici agenţii claselor sociale, nici simple rotiţe ale unei
maşini funcţionând impecabil şi “la vedere”. În fapt, asistăm din ce în ce mai
mult în întreprinderile moderne la o răsturnare completă a perspectivelor
asupra raţionalităţii. Siguranţa tot mai mare oferită de progresele cunoaşterii,
stăpânirea mai profundă a lumii graţie acestor progrese, în loc să conducă la
întărirea rigidităţii sistemului decizional, par să conducă, dimpotrivă, la o
explozie a noţiunii de one best way. Organizaţiile cele mai avansate, simţindu-
se tot mai capabile de a integra zonele de incertitudine în calculul lor economic,
încep să recunoască faptul că societatea modernă a trăit prea mult cu iluzia
unei raţionalităţi, pe care grija pentru rigoare logică şi coerenţă unitară
imediată nu a făcut decât să o sărăcească” (Ibidem, p. 196). Existenţa unei
organizaţii coerente nu semnifică deloc raţionalizarea integrală. Lăsând să
subziste deopotrivă conflictele, incertitudinile şi libertatea actorilor, ea
conduce la imaginea unei puteri complexe, ramificate şi, uneori, paradoxale.

Noua viziune asupra organizaţiei şi asupra birocraţiei pe care o
promovează Crozier și Erhard Friedberg (în lucrarea L'Acteur et le Système,
Editions du Seuil, 1977) reintroduce ideea libertăţii în sfera puterii politice. În
cadrul structurilor de putere, jocul actorilor se derulează utilizând şi adesea
ocolind regulile. Puterea, jocul şi regula constituie faţetele aceluiaşi fenomen.
În fapt, un actor dispune cu atât mai mult de putere cu cât stăpâneşte mai bine
sursele de incertitudine (adică accesul la informaţii, relaţiile cu mediul,
calculul reacţiilor teoretic absurde etc.). Teoria lui Crozier asupra puterii
evidenţiază faptul că raporturile din cadrul oricărei organizaţii (inclusiv din
cadrul administraţiei, sau poate mai ales din cadrul ei) nu sunt niciodată strict
mecanice şi explicabile dintr-o perspectivă substanţialistă. Clasica schemă a
dominaţiei şi supunerii sau a comenzii şi ascultării trebuie reformată prin
introducerea unor variabile instabile şi greu controlabile, cum ar fi interesul
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actorilor implicaţi, calculul de eficienţă a situaţiei de supunere faţă de cea de
nesupunere, fronda raţională sau iraţională, efectele neprevăzute şi “perverse”
ale mediului politic etc.

În definirea birocraţiei, o problemă esenţială este aceea a identităţii
sale în raport cu fenomenul administrativ în general. Potrivit lui David
Beetham, administraţia poate fi concepută ca o activitate de coordonare
executivă a unei politici, iar un sistem administrativ poate fi definit ca o
ordonare (aşezare sau ierarhizare) a funcţiilor menite să transforme concepţia
sau programul politic în obiective concrete, pe care să le execute agenţii din
“linia întâi” (de exemplu, muncitorii, soldaţii, poliţiştii, profesorii etc.). Din
această distincţie rezultă că nu orice om care lucrează într-o organizaţie
birocratică sau într-un sistem administrativ este în mod necesar şi un birocrat.
“Ca administratori, birocraţii trebuie deosebiţi atât de şefii lor de deasupra, cât
şi de lucrătorii din prima linie, de dedesubt” (Beetham, 1998, p. 35).

Orice grupare socială (fie că este vorba despre un grup de interese, de
o asociaţie culturală sau religioasă, de un partid politic sau chiar de o naţiune)
îşi desemnează, din motive de funcţionalitate, un grup conducător sau un
“guvernământ”. Acesta, la rândul său, pentru îndeplinirea atribuţiilor cu care a
fost învestit, îşi angajează un personal administrativ. Birocraţia va fi formată
nu din membrii grupului guvernant, ci din personalul administrativ care
execută politicile şi care se organizează după criteriile: ierarhiei, continuităţii,
impersonalităţii şi expertizei sau competenţei tehnice. Membrii grupului
guvernant şi cei ai birocraţiei sunt, de regulă, diferiţi. Primii sunt în general
aleşi şi desfăşoară o activitate discontinuă, secvenţială. Rolul lor este acela de
a defini politicile şi regulile asociaţiei pe care o conduc, de a mobiliza resurse
şi a le distribui în funcţie de trebuinţe şi oportunităţi. Răspunderea membrilor
grupului guvernant este una politică, manifestându-se în principal în faţa
electoratului. Prin contrast, membrii birocraţiei sunt totdeauna numiţi de sus şi
sunt responsabili în faţa organismului care i-a desemnat.

Dacă la vârful unei organizaţii (economice, politice, culturale etc.)
distincţia dintre birocraţie şi conducători este relativ clară, trasarea unei limite
precise la baza piramidei organizaţionale e mai dificilă. Potrivit lui Max Weber,
caracteristica principală a unui birocrat o constituie exercitarea autorităţii în
cadrul unui birou. Muncitorii productivi nici nu-şi exercită autoritatea, nici nu
lucrează în birouri. Secretarele şi dactilografele lucrează în birouri, munca lor
fiind esenţială pentru mecanismul administrativ; dar ele nu pot fi considerate
birocraţi, întrucât nu exercită o autoritate, ci doar prestează o activitate
administrativă. Pe de altă parte, o mulţime de lucrători guvernamentali din
zona inferioară a ierarhiei îşi exercită autoritatea asupra unui public oarecare
(cum ar fi populaţia plătitoare de taxe, clientela asistenţei sociale etc.) şi, în
acelaşi timp, aceşti lucrători se situează şi în “prima linie”, ca executanţi. De
aici rezultă că este dificil de apreciat cine este şi cine nu este membru al
birocraţiei într-un sistem administrativ. Într-o întreprindere particulară,
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autoritatea birocratică poate fi sinonimă cu managementul (în cazul în care
managerul nu este în acelaşi timp şi proprietar, ci este doar un “angajat”); într-
o instituţie guvernamentală, birocraţia s-ar putea extinde până la lucrătorii de
la ghişee, care, deşi lucrează în contact direct cu publicul, deţin şi o anumită
autoritate în executarea politicilor guvernamentale (de exemplu, un funcţionar
de la ghişeu decide cum să aplice o reglementare generală într-un caz
particular nespecificat de lege şi, prin aceasta, el face un gest de autoritate).

În lucrarea Economie şi societate, Max Weber prezintă caracteristicile
esenţiale ale birocraţiei în termenii următori: a) este formată din funcţionari
individuali care se supun doar îndatoririlor funcţiei lor; b) prezintă o ierarhie a
funcţiilor durabil stabilită; c) fiecărei funcţii îi revine o competenţă specifică; d)
angajarea funcţionarului în sistemul birocratic se face printr-un contract care
este precedat, în principiu, pe o selecţie deschisă; e) numirea funcţionarului se
realizează pe criteriul calificării şi al competenţei profesionale dovedite prin
examen sau diplome; f) birocratul nu mai exercită vreo altă profesie în afara
celei din structura administrativă; g) ca angajat al structurii administrative,
birocratul are o retribuţie determinată prin contract şi poate beneficia, la
termen, de pensie; contractul poate fi reziliat de angajator sau de către
funcţionar; h) evoluţia profesională îi este deschisă pe verticală, în funcţie de
evaluările superiorilor ierarhici; i) activitatea birocratului se desfăşoară fără ca
el să fie proprietarul mijloacelor de muncă; j) birocraţii sunt supuşi unei
discipline specifice stricte şi unui control din partea superiorilor.

În virtutea acestor caracteristici, ţinând seama de specificul
organizării sociale moderne, Weber consideră că “tipul pur birocratic de
organizare administrativă este, din punct de vedere pur tehnic, capabil să
atingă cel mai înalt grad de eficienţă (…), fiind superior oricărui altuia în
precizie, în stabilitate, în stricteţea disciplinei şi în soliditate”. Pentru a fi şi
mai sugestiv, sociologul german spune că “mecanismul birocratic pe deplin
dezvoltat se compară cu alte organizaţii la fel cum se compară maşina cu
modurile ne-mecanice de producţie” (Weber, 1964, p. 337).

Ideile lui Weber despre superioritatea mecanismului birocratic trebuie
înţelese în contextul evoluţiei statului modern de la serviciile publice bazate pe
voluntari neplătiţi, pe notabilităţi locale, organisme colegiale sau reţele
familiale, către serviciile publice specializate. Birocraţia apare, astfel, ca un
pas uriaş pe calea raţionalizării şi al eficientizării acţiunilor maşinăriei etatice,
ca un progres tehnic extraordinar menit să faciliteze adaptarea societăţii la
noile ritmuri ale naturii şi ale economiei.

Naşterea sistemelor birocratice în lumea modernă s-a produs pe
fondul unei ideologii raţionalist-progresiste, care acredita imaginea unei
“constituţii-maşină”, apte să pună în mişcare angrenajul etatic cu precizia
mecanismului unui ceasornic. Desigur, şi în epocile anterioare existaseră
persoane desemnate de către autorităţile politice să execute ordine şi legi, să
strângă impozite şi să administreze domeniile publice. Numai că respectivele
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persoane nu aveau un statut atât de clar şi de “neutru” în raport cu politicul.
Condiţia de administrator nu era definită în primul rând prin competenţa
profesională, ci prin supunerea faţă de stăpân. Răspunderea administratorului,
a birocratului, nu era reglementată statutar şi contractual, ci ţinea de evaluarea
subiectivă a nobilului local, principelui, regelui, împăratului etc.

Construcţia birocraţiei moderne contrastează puternic cu toate aceste
caracteristici ale aparatului funcţionăresc antic şi medieval, având drept
coordonată centrală eficienţa şi nu obedienţa. Birocratul modern este o
“maşină” infailibilă, care trebuie să acţioneze rapid şi adecvat în raport cu
orice situaţie administrativă, protejând permanent interesul public, evitând
discriminările şi erorile de judecată şi economisind energia la maximum.

Din punct de vedere economic, organizaţia de tip birocratic este
opusul organizaţiei concurenţiale, al pieţei libere. Dacă piaţa coordonează
automat, pe orizontală, acţiunea unui mare număr de oameni prin mecanismul
cererii şi ofertei, fără a încălca libertatea indivizilor, ierarhia birocratică
ordonează acţiunea pe verticală, impunând obligaţii şi exercitând o autoritate
care restrânge libertăţile individuale. Totuşi, în interiorul statului există o serie
de activităţi care nu dobândesc nici o eficienţă sporită, nici un câştig de
libertate şi nici un plus de egalitate în tratarea cetăţenilor dacă se desfăşoară
după regulile pieţei. Este vorba despre activităţile destinate gestionării
domeniului public şi prestării de servicii către populaţie sau, altfel spus, despre
administraţia publică. Abordarea sferei publice de către economia politică este
una marcată de o viziune negativistă. Ştiinţa economică defineşte piaţa ca fiind
logic şi istoric anterioară guvernământului şi administraţiei etatice şi, prin
urmare, acestor autorităţi nu le-ar mai fi rămas să se ocupe decât de o categorie
reziduală de funcţii pe care piaţa nu le poate îndeplini.

Dacă este sau nu aşa, e mai puţin important; ceea ce contează este
faptul că administraţia îşi asumă sarcini pe care piaţa concurenţială nu şi le
doreşte şi pe care nu are cum să le îndeplinească. Sfidând adesea logica
eficienţei şi lucrând în ideea de oportunitate, administraţia contribuie, în felul
ei special, la binele public.
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Abstract
The origins of privacy regulation and the establishment of a data protection
system have been the need for individuals to establish what they can reveal
about themselves. In this sense, we are talking about a system of personal data
protection aimed at a contemporary society, a value normally protected in a
democratic society, but we must also ignore the right of individuals to free
expression. Compliance with these rights to an "equal" is impossible, and this
is also the main reason why privacy is not an absolute national or supra-
national right.
Keywords: privacy, personal data, security, information system, democratic
society.

În viața noastră de zi cu zi, computerele au devenit un lucru firesc, ba
chiar ceva indispensabil. Nu putem nega faptul că trăim într-o societate
informatizată. Dezvoltarea tehnico–științifică, direct sau indirect, afectează
securitatea, confidenţialitatea şi integritatea datelor cu caracter personal
prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal.

La originea reglementării intimității și stabilirea unui sistem de
protecție a datelor a stat nevoia indivizilor de a stabili ceea ce pot dezvălui
despre ei înșiși. În această accepțiune, vorbim despre un sistem de protecție a
datelor cu caracter personal vizând o societate contemporană, valoare protejată
în mod normal într-o societate democratică, însă nu trebuie să ignorăm nici
dreptul persoanelor la libera exprimare. Respectarea acestor drepturi într-o
măsură „egală” este imposibilă, or, acesta este și motivul principal pentru care
intimitatea nu este un drept absolut la nivel național sau supra-național (Carp,
Șandru, 2004, p.5).

La nivel Constituțional există mai multe articole care reglementează
aspecte ale vieții private, în sensul larg al termenului. Potrivit art. 28 din
Constituția Republicii Moldova, statul respectă şi ocroteşte viaţa intimă,
familială şi privată. Suplimentar, Legea fundamentală a statului asigură o
protecție vieții private prin art. 29 „Inviolabilitatea domiciliului” și art. 30
„Secretul corespondenţei”. În concepția Curții Europene chiar și dreptul la un
mediu sănătos ține tot de viața privată a persoanei, astfel încât ar fi incidentă în
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cauză și reglementarea acestui drept în Constituția Republicii Moldova,
respectiv art. 39 intitulat „Dreptul la un mediu înconjurător sănătos” (Răduleț,
2008, p. 205).

Teoria fundamentelor constituționale impune încadrarea dreptului la
respectarea vieții private în sistemul drepturilor fundamentale orientat către
perceperea în plan juridic a persoanei umane. Conținutul dreptului la
respectarea vieții private în plan constituțional trebuie poziționat în raport de
necesitatea demarării unui proces general al constituționalizării personalității
umane prin prisma libertății personale sau individuale, raportate la demnitatea
umană sau a liberei dezvoltări (Drăghici, 2011, p. 29).

Actele internaționale, inclusiv cele la nivel continental statuează că
drepturile omului, în general, să unească profiluri diferite referitoare la dreptul
la viața privată, să statueze dreptul la respectarea vieții private și familiale, a
domiciliului și corespondenței. Acest lucru nu împiedică specificarea
respectării vieții private ca drept la protecția datelor personale: în acest caz,
deci, fără dubiu, dreptul însuși este configurabil ca un drept al persoanei
(Losano, trad. Lazăr, 2004, p.321-322).

Prin art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului este
protejată o sferă largă de interese de natură personală, legate unele de altele,
uneori chiar suprapunându-se, cuprinse în noțiunea generală de drept la viață
privată, viață de familie, corespondență și domiciliu. Aceste interese nu sunt
definite strict de Convenție. Pentru păstrarea unei flexibilități necesare
dezvoltării jurisprudenței sale, Curtea a evitat, de asemenea, să le definească
de o manieră strictă, preferând să le utilizeze, adeseori, o terminologie dublă,
sau chiar triplă, același act încălcând atât dreptul la viață privată, cât și dreptul
la viață familială ori la corespondență (Bogdan, 2005, p. 344 – 345).

Pentru început, în scopul elucidării obiectului prezentei teze,
considerăm că urmează mai întâi de toate să stabilim cum definește legiuitorul
noțiunea de date cu caracter personal și sistem informațional. În art. 3 din
Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter
personal,datele cu caracter personal sunt definite ca fiind orice informaţie
referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor
cu caracter personal).Persoana identificabilă este persoana care poate fi
identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la
unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice,
economice, culturale sau sociale. Sistemul informațional reprezintă un
ansamblul de elemente implicate în procesul de colectare, transmisie și
prelucrare de informații. Potrivit pct. 3al Hotărârii de Guvern Nr. 1123 din
14.12.2010 privind aprobarea cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu
caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de
date cu caracter personal, sistem informaţional de date cu caracter personal
este definit ca fiind totalitatea resurselor şi tehnologiilor informaţionale
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interdependente, de metode şi de personal, destinată păstrării, prelucrării şi
furnizării de informaţie care conţine date cu caracter personal.

Având aria de acoperire a acestor noțiuni, vom identifica cerințele
prevăzute de lege ce vizează operatorii de date cu caracter personal pentru a
asigura securitatea acestor date.

Potrivit art. 7 din Convenția pentru protecția persoanelor referitor la
prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, ratificată prin
Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.483 din 02.07.1999, trebuie să
fie luate măsuri corespunzătoare de securitate pentru protejarea datelor cu
caracter personal înregistrate în fișierele automatizate de date contra distrugerii
accidentale sau neautorizate, sau pierderii accidentale, cât şi contra accesului,
modificării sau difuzării neautorizate.

Articolul 23 și articolul 28 ale Legii privind protecţia datelor cu
caracter personal impun obligația ca, anterior inițierii operaţiunilor de
prelucrare a datelor cu caracter personal într-un sistem de evidenţă automatizat
sau manual, operatorii să notifice Centrul Național pentru Protecția Datelor cu
Caracter Personal.

O dată cu depunerea acestei notificări, subiecții vizați vor întocmi și
vor prezenta Centrului o Politică de securitate. Această obligație este stabilită
de pct. 15 al Hotărârii de Guvern Nr. 1123 din 14.12.2010, potrivit căruia
fiecare deţinător de date cu caracter personal, reieşind din specificul activităţii,
elaborează şi organizează implementarea prevederilor documentului care
stabileşte politica de securitate a datelor cu caracter personal, inclusiv
procedurile şi măsurile legate de realizarea acestei politici, cu aplicarea
soluţiilor practice cu un nivel de detalizare şi complexitate proporțional, în
partea ce ţine de identificarea şi autentificarea utilizatorilor; de reacţionare la
incidentele de securitate; de protecţie a TI şi comunicaţiilor; de asigurare a
integrităţii informaţiei care conţine date cu caracter personal şi TI; de
administrare a accesului; de audit şi asigurare a evidenţei. Operatorul de date
cu caracter personal este obligat să informeze toate persoanele care sunt
antrenate în acest proces de conținutul acestui document. Suplimentar,
deţinătorul de date cu caracter personal va numi o persoană responsabilă de
elaborarea, implementarea şi monitorizarea respectării prevederilor politicii de
securitate a datelor cu caracter personal, subordonată nemijlocit conducătorului
instituţiei, care nu va avea alte responsabilităţi incompatibile cu sarcinile
funcţiei de implementare a politicii.

Politica de securitate va conține în mod obligatoriu următoarele:
1) identitatea persoanei responsabile de politica de securitate;
2) măsurile de securitate;
3) mecanismul de punere în aplicare a măsurilor de securitate;
4) nomenclatorul datelor cu caracter personal prelucrate, a localizării

acestora şi a operaţiunilor efectuate asupra lor;
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5) lista nominală a utilizatorilor, autorizaţi să acceseze datele cu caracter
personal;

6) configurarea sistemului informațional de date cu caracter personal şi a
reţelei;

7) descrierea detaliată a criteriilor, în conformitate cu care sunt accesibile
datele cu caracter personal prelucrate în registrul ţinut manual;

8) documentația tehnică cu privire la controalele de securitate;
9) orarul controalelor de securitate;
10) măsurile de detectare a cazurilor de acces şi/sau de prelucrare neautorizată

a datelor cu caracter personal;
11) rapoarte despre incidentele de securitate.

Obiectivele principale ale Politicii sunt disponibilitatea, integritatea şi
confidenţialitatea tuturor informaţiilor, inclusiv datelor cu caracter personal
prelucrate, atât în cadrul prelucrării manuale, cât și sistemelor şi proceselor de
tehnologie informațională. Securitatea reprezintă o componentă esenţială a
derulării optime a proceselor bazate pe TI. Baza unei securităţi TI adecvate o
constituie respectarea unei asemenea Politici. Aceasta cuprinde cerinţe şi
reguli pentru protecţia tuturor informaţiilor, inclusiv datele cu caracter
personal, sistemelor şi proceselor TI împotriva influenţelor naturale, erorilor
umane şi tehnice, precum şi împotriva acţiunilor deliberate care pot provoca
pagube materiale, respectiv imateriale, sau care pot duce la încălcări ale
legislației. Având în vedere că siguranţa TI nu poate fi garantată exclusiv cu
ajutorul unor sisteme tehnice. Aceasta vizează, de asemenea, aspecte de ordin
organizatorico-juridic şi de altă natură. Operatorul va proteja datele cu caracter
personal atât a participanților la proces/vizitatori, cât și a angajaților săi.

Reglementările Politicii reprezintă un standard minim pentru
clienți/consumatori, inclusiv toți angajații. Pornind de la această reglementare,
toți angajații urmează să respecte strict prevederile Politicii și regulile interne
privind protecția datelor cu caracter personal.

Operatorul de date cu caracter personal, reieşind din specificul
activităţii, prin Politica de securitate, transpun procedurile și măsurile necesare
în vederea asigurării nivelului adecvat de protecție la prelucrarea datelor cu
caracter personal în cadrul sistemelor de evidență gestionate.

Politica de securitate a datelor cu caracter personal se va revizui cel
puţin o dată în an ca rezultat al modificărilor sau reevaluării competențelor
entității, fiind pusă în sarcina conducătorilor, de a desemna persoana/-ele care
vor purcede nemijlocit la ajustarea prevederilor prezentului act.

Politica de securitate, în mod obligatoriu, va fi adusă la cunoștință,
sub semnătură, tuturor angajaților responsabili de prelucrarea datelor cu
caracter personal, înaintea acordării accesului la prelucrarea datelor cu caracter
personal, inclusiv și la operarea modificărilor odată cu necesitatea asigurării
nivelului adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.
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Responsabil de implementarea şi monitorizarea respectării
prevederilor politicii de securitate a datelor cu caracter personal, va fi
desemnată persoana care, conform fișei postului și/sau ordinului intern, va
dispune de resurse suficiente (timp, resurse umane, echipament şi buget) şi va
avea acces liber la informaţia necesară pentru îndeplinirea funcţiilor sale în
măsura în care aceasta nu operează în afara cadrului acestei politici.

Persoana responsabilă desemnată, indiferent de funcțiile exercitate, în
cadrul monitorizării implementării/respectării prevederilor politicii de
securitate, se va subordona nemijlocit conducătorului (administratorului) sau
persoanei care îndeplinește interimatul funcției.

Persoana responsabilă de politica de securitate a datelor cu caracter
personal asigură definirea clară a diferitelor responsabilităţi cu privire la
securitatea prelucrării datelor cu caracter personal (prevenire, supraveghere,
detectare şi prelucrare), precum şi operarea cu ele, în afara presiunilor ca
rezultat al intereselor personale sau alte împrejurări. Persoana responsabilă de
politica de securitate a datelor cu caracter personal va defini clar
responsabilităţile şi procesele de management al securităţii datelor cu caracter
personal, cu integrarea lor corespunzătoare în structura organizaţională şi de
funcţionare generală, va asigura măsuri tehnice şi organizaţionale necesare
organizării procesului de management al securităţii datelor cu caracter personal,
va elabora procedurile de clasificare a informaţiei care conţine date cu caracter
personal, astfel încât să fie posibil de întocmit un nomenclator şi toate datele
cu caracter personal care sunt prelucrate să fie localizate, indiferent de tipul
purtătorului de date, va instrui persoanele implicate în procesul de prelucrare a
datelor cu caracter personal în vederea îndeplinirii de către acestea a
atribuţiilor funcţionale şi asumării responsabilităţilor de securitate a datelor cu
caracter personal, inclusiv asupra confidenţialităţii acestora.

Protecţia datelor cu caracter personal este asigurată printr-un complex
de măsuri tehnice şi organizatorice de preîntâmpinare a prelucrării ilicite a
datelor cu caracter personal.

Sunt supuse protecţiei prin mijloace/procedee specifice, toate
resursele informaţionale ale operatorului de date cu caracter personal
gestionate, care conţin date cu caracter personal,păstrate pe:

- suporturi magnetice, optice, laser sau alte suporturi ale informaţiei
electronice, masive informaţionale şi baze de date;

- sistemele informaţionale, reţelele, sistemele operaţionale, sistemele
de gestionare a bazelor de date şi alte aplicaţii, sistemele de telecomunicaţii,
inclusiv mijloacele de confecţionare şi multiplicare a documentelor şi alte
mijloace tehnice de prelucrare a informaţiei.

Protecţia datelor cu caracter personal prelucrate în sistemele
informaţionale se efectuează prin următoarele metode:
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- preîntâmpinarea conexiunilor neautorizate la reţelele telecomunicaționale
şi interceptării cu ajutorul mijloacelor tehnice a datelor cu caracter
personal transmise prin aceste reţele,

- excluderea accesului neautorizat la datele cu caracter personal prelucrate;
- preîntâmpinarea acţiunilor speciale tehnice şi de program, care

condiţionează distrugerea, modificarea datelor cu caracter personal sau
defecţiuni în lucrul complexului tehnic şi de program,

- preîntâmpinarea acţiunilor intenţionate şi/sau neintenţionate a utilizatorilor
interni şi/sau externi, precum şi a altor membri ai operatorului/persoanelor
împuternicite de către operator, care condiţionează distrugerea,
modificarea datelor cu caracter personal sau defecţiuni în lucrul
complexului tehnic şi de program,

- preîntâmpinarea scurgerii de informaţii care conţin date cu caracter
personal,transmise prin canalele de legătură, este asigurată prin folosirea
metodelor de cifrare a acestei informaţii, precum și utilizarea canalelor
VPN,

- preîntâmpinarea distrugerii, modificării datelor cu caracter personal sau
defecţiunilor în funcţionarea soft-ului destinat prelucrării datelor cu
caracter personal este asigurată prin metoda folosirii mijloacelor de
protecţie speciale tehnice şi de program, inclusiva programelor licenţiate,
programelor antivirus, organizării sistemului de control al securităţii soft-
ului şi efectuarea periodică a copiilor de siguranţă,

- preîntâmpinarea scurgerii de informaţii care conţin date cu caracter
personal, este asigurată prin auditul intern al sistemelor informaționale,
care se efectuează permanent.

- stabilirea exactă a ordinii de acces la informația care conține date cu
caracter personal,prelucrate în cadrul sistemelor informaționale și de
evidență instituite atât pentru utilizatorii interni, cât și pentru cei externi.
(pct. 4-10 din Hotărârea de Guvern Nr. 1123 din 14.12.2010 privind
aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter
personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de
date cu caracter personal).

În cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la
subiectul acestor date, în conformitate cu prevederile art. 12 al Legii privind
protecția datelor cu caracter personal, persoanei necesită a-i fi furnizate
următoarele informaţii, exceptând cazul în care el deţine deja informaţiile
respective:
- privind identitatea operatorului sau, după caz, a persoanei împuternicite de
către operator (denumirea, adresa juridică, IDNO-ul, numărul de înregistrare în
Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal);
- privind scopul concret al prelucrării datelor cu caracter personal colectate;
- privind destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter
personal;
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- existenţa drepturilor la informare și de acces la datele colectate; de
intervenţie asupra datelor (în special de a rectifica, actualiza, bloca sau şterge
datele cu caracter personal a căror prelucrare contravine legii datorită
caracterului incomplet sau inexact al acestora) şi de opoziţie, precum și
condiţiile în care aceste drepturi pot fi exercitate; dacă răspunsurile la
întrebările cu ajutorul cărora se colectează datele sunt obligatorii sau voluntare,
inclusiv consecinţele posibile ale refuzului de a răspunde la întrebările prin
care se colectează informaţia.
b) Subiecţilor de date cu caracter personal le este asigurat dreptul de acces și
posibilitatea de a lua cunoştinţă cu actele întocmite în scopul verificării
corectitudinii întocmirii lor, contestării împotriva neincluderii sau includerii
incorecte a unor date, precum şi împotriva altor erori comise la înscrierea
datelor despre sine. În acest sens, persoanele responsabile de prelucrarea
datelor cu caracter personal, vor asigura accesul persoanei doar la datele cu
caracter personal care-o vizează nemijlocit, fiind exclusă posibilitatea
consultării datelor cu caracter personal ce vizează alţi subiecţi, conţinute în
fișele personale (alte materiale), cu excepţia cazurilor în care solicitanţii își
realizează un interes legitim care nu prejudiciază interesele sau drepturile şi
libertăţile fundamentale ale subiectului datelor cu caracter personal.

Dreptul de informare este asigurat de către operatorul datelor cu
caracter personal (sau entitățile ce asigură mentenanța sistemului și/sau
prestează servicii externalizate ale operatorului) tuturor persoanelor supuse
prelucrării.

În cazul realizării de către subiectul de date cu caracter personal a
dreptului de intervenţie, datele inexacte vor fi actualizate prin rectificare sau
ştergere, ca bază servind doar surse legale (acte de identitate, de stare civilă,
resurse informaţionale principale de stat etc.), modificarea urmând a fi
efectuată în toate sistemele informaţionale și de evidenţă gestionate.
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Abstract
The religious life is studied from many perspectives (inter-confessional,
ideological, confessional, secular, legal, constitutional, etc.). The present study
has a „general” character identifying the constitutional issues regarding the
freedom of conscience. We consider that a detailed analysis of the relationship
between the state and religious cults can make a significant contribution for
understanding some realities that are crucial for the free and unconditional
manifestation of the faith of the citizens.
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Oriсе persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de
religie; aсеst drept include libertatea de a-şi schimba religia sau convingerea,
precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea în mod
individual sau în colectiv, în public sau în particular, prin cult, învăţământ,
practici şi îndeplinirea ritualurilor.

Libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerile nu poate faсе
obiectul altor restrângeri decât aсеlea care, prevăzute de lege, constituie măsuri
neсеsare, într-o societate democratică, pentru siguranţa publică, protecţia
ordinii, a sănătăţii sau a moralei publiсе ori pentru protejarea drepturilor şi
libertăţilor altora (art.9 al Convenției Europene a Drepturilor Omului). Și dacă
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului este considerată lege superioară
sau doar un factor de persuasiune pentru aplicarea legii naționale, atunci
responsabilitatea primară pentru aplicarea garanţiilor asigurate de aceasta este
deținută la nivel național.

Astfel, practica judiciară cu privire la aplicarea articolului 9 nu este la
fel de voluminoasă comparativ cu jurisprudenţa pe alte articole ale Convenţiei,
dar reprezintă un anumit grad de complexitate. La fel, și în legislația
Republicii Moldova simțim lipsa unei practici uniforme.

O mare parte a hotărârilor judiciare privind acest dreptau fost emise
relativ recent, şi în timp ce anumite aspecte ce ţin de libertatea de gândire, de
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conştiinţă şi religie continuă să fie lipsite de interpretare oficială pe anumite
subiecte, există o serie de hotărâri şi sentinţe care au contribuit la clarificarea
caracterului şi importanţei garanţiilor, dar şi la modul de aplicare a acestora.
Prevederile conferă protecţie sistemului de credinţă al persoanei şi dreptului de
a-şi manifesta religia în mod individual sau colectiv, în public sau particular.
Jurisprudenţa oferă explicaţii clare că autorităţile de stat nu numai că sunt
solicitaţi să se abţină de la întreprinderea acţiunilor care să facă interferenţă cu
gândirea, conştiinţa şi religia, dar în anumite circumstanţe să ia măsuri pozitive
pentru a încuraja şi proteja aceste libertăţi. Și, după cum a menţionat un fost
Preşedinte al Curţii Europene a Drepturilor Omului, „o doctrină moderată a
precedentului” este adoptată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului
(Curtea de la Strasbourg) pentru a ghida tribunalele şi factorii de decizie
naţionali în dezvoltarea protecţiei drepturilor omului. [Curtea Europeană a
Drepturilor Omului, Raport anual, 2005, pag. 27]

Aсеastă „doctrină a preсеdentului” este neсеsară în interesele
siguranţiei şi echităţii juridiсе în faţa legii. Cu toate aсеstea ea este „moderată”
din neсеsitatea de a asigura că respectiva Convenţie continuă să reflecte
schimbările în aspiraţiile şi valorile societăţii. Astfel, Convenţia este „un
instrument viu”. Aderând la C.E.D.O., Republica Moldova şi-a asumat
obligaţia de a garanta protejarea drepturilor şi a libertăţilor proclamate ale
tuturor persoanelor aflate sub jurisdicţia sa. Din prevederile Constituţiei
Republicii Moldova (art.4 alin.2), precum şi din prevederile Hotărârii Curţii
Constituţionale nr.55 din 14 octombrie 1999 privind interpretarea unor
prevederi ale art.4 din Constituţie, rezultă că jurisprudenţa C.E.D.O. constituie
o parte integrantă a sistemului legal intern şi, respectiv, urmează a fi aplicată
direct, ca oricare altă lege a Republicii Moldova cu deosebirea că aсеasta are
prioritate faţă de restul legilor interne care vin în contradicţie.

Garanţiile pentru libertatea religiei şi respectul pentru conştiinţă şi
credinţă sunt inevitabil regăsite în constituţiile societăţilor liberal-democratice
şi în instrumentele internaţionale şi regionale cu privire la drepturile omului.
Într-o anumită măsură, acestea reflectă îngrijorările de atunci a celor care au
elaborat aceste instrumente. Îndeosebi, articolul 18 al Declaraţiei Universale a
Drepturilor Omului din 1948 prevede: Orice persoană are dreptul la libertatea
gândirii, a conştiinţei şi a religiei; acest drept implică libertatea de a-şi
schimba religia sau convingerile precum şi libertatea de a-şi manifesta religia
sau convingerile sale, individual sau în colectiv, atât în public cât şi privat,
prin învăţământ, practici, cult şi îndeplinirea de rituri.

Legislația națională a Republicii Moldova s-a aliniat la prevederile
internaționale, și atât Constituția prevede în art. 31 garantarea respectării
libertății de conștiință, precum și o serie de alte articole ale legilor fac referință
la subiectele ce țin de conștiință și de credință.

Specificul național al Republicii Moldova, faсе ca statul cu adevărat să
favorizeze Biserica Ortodoxă. Ortodoxia, în Republica Moldova, este parte a
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conștiinței entiсе și naționale. Prin urmare, rolul aсеsteia în raport cu statul
este unulspecial. Acest statut al Bisericii a fost expres prevăzut în art. 15 al
Legii privind cultele religioase și părțile lor componente, statul recunoscând
importanţa deosebită şi rolul primordial al religiei creştin-ortodoxe şi,
respectiv, al Bisericii Ortodoxe din Moldova în viaţa, istoria şi cultura
poporului Republicii Moldova.

În acest context, reglementarea prin diferite pârghii sociale presupune şi
posibilitatea discriminării: unor confesiuni li se oferă un cadru mai larg de
afirmare, altora le este restrâns. Când politicul şi religiosul se identifică, există
o inegalitate confesională reală. Separarea lor este premisa egalităţii religiilor
şi confesiunilor. Pentru politicul şi juridicul deconfesionalizat toţi vor fi
сеtăţeni egali, indiferent de religie. Statul garantează, apără şi veghează
manifestarea liberă a credinţei.

Cu toate acestea, am dori să aducem câteva argumente care să sprijine
ipoteza, că pentru unele state raportul între stat și biserică este firesc să fie în
starea care este.

În legislaţia eclesiastică se apreciază că statul poate favoriza Biserica
(până la dominaţia Bisericii asupra statului), poate fi ostil (uneori toate
credinţele şi Bisericile sunt considerate în afara legii, сеl mai frecvent doar
unele dintre aсеstea), sau poate fi indiferent (ca stat laic secularizat, pluralism
religios). (Boothby L., 1997, p. 4)

Şi bisericile se pot integra statului ca instituţii ale aсеstuia, pot forma un
sistem instituţional şi organizatoric separat sau pot desfăşura o activitate
independentă politic, izolate uneori chiar teritorial. Sunt discutate, astfel, relaţii
de indiferenţă dintre biserică şi stat, de identificare a lor, subordonare – fie a
statului de către Biserică, fie a Bisericii de către stat, de separare între сеle
două autorităţi instituţionalizate. (Willaime J., 2001, p. 51)

Legislaţia poate recunoaşte anumite privilegii sau o anumită putere
pentru unele biserici. În România, de exemplu, preoţii sunt plătiţi din bugetul
statului, conducătorii religioşi şi statutele de organizare şi funcţionare ale
bisericilor sunt recunoscute sau confirmate de autorităţile politiсе. (Legea nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice)

Subordonarea bisericii recunoaşte şi dreptul sistemului politic de a
interveni în relaţiile dintre culte şi credincioşi, în sensul păstrării omogenităţii
şi consensului social. Astfel, legislaţia din multe ţări, precum Grecia, interziсе
prozelitismul ca mod de convertire spre altă credinţă. (Constituția Greciei, art.
13) Frecvent se precizează că nu pot fi folosite mijloaсе materiale, cadouri sau
oricare modalitate nereligioasă pentru a atrage la altă credinţă. Statul este un
arbitru între biserici şi culte, în evitarea conflictelor religioase.

În domeniul religiei, libertatea este o raportare şi o relaţie cu factorii de
care depinde. Frecvent este discutată ca relaţie între posibilităţile de
constrângere ale politicului şi preocupările religioase ale credinciosului.
Sistemul politic reprezintă un partener esenţial în domeniul religios: având
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privilegiul forţei şi folosind sistemul juridic poate impune restricţii, încurajări
şi interdicţii în legătură cu formele concrete de manifestare a religiozităţii.
Factorii care restrâng libertatea sunt însă mult mai variaţi.

Suntem de părerea că, statele trebuie să asigure că sistemele lor juridice
oferă tuturor garanții adecvate și eficace pentru libertatea de gândire, de
conștiință, de religie sau de convingere, care sunt aplicabile pe întregul lor
teritoriu, fără excludere sau discriminare, și că aceste dispoziții sunt puse în
aplicare în mod corespunzător.

În această ordine de idei, menționăm că biserica reprezintă pilonul
central de practicare a libertății de conștiință, iar adepţii confesiunilor urmează
să deţină dreptul de a se întruni liber pentru a-şi manifesta în comun
convingerile religioase. Apogeul dezvoltării fireşti a grupurilor religioase
neformale este constituirea, prin asociere a persoanelor fizice de aceeaşi
credinţă în entităţi religioase cu personalitate juridică. Constituirea persoanelor
juridice care au drept scop propagarea convingerilor religioase
constituie,defapt realizarea directă a dreptului la libertatea de conştiinţă,
gândire şi religie.

Având în vedere că statul este obligat să asigure respectarea drepturilor
persoanelor şi să contribuie la realizarea acestora, anume acestaeste obligat să
creeze mecanisme eficiente şi simple orientate spre realizarea drepturilor
fundamentale. În acest sens, instituţionalizarea entităţilor religioase cu
personalitate juridică, cât şi a dreptului grupurilor neformale de a activa în mod
liber, este imperioasă într-un stat democratic.Instituirea unui cadru normativ
echitabil, simplu şi univoc, cât şi implementarea şi respectarea normelor de
drept de agenţii statului constituie o obligaţie pozitivă a acestuia.

În contextul celor expuse este indubitabil faptul că, unul dintre pilonii
propagării valorilor religioase şi exercitării libere a dreptului la libertatea de
religie constituie anume posibilitatea înregistrării persoanelor juridice – entităţi
religioase.

În acest sens, potrivit Legii cultelor religioase și a părților lor
componente, statul oferă libertatea de asociere religioasă, nimeni nu poate fi
constrâns să practice sau nu exerciţiul religios al vreunui cult, să se asocieze
sau nu la vreun cult, să contribuie sau nu la cheltuielile vreunui cult religios.
Iar dreptul de asociere religioasă al credincioşilor şi al comunităţilor lor este
apărat pe cale juridică sau pe cale administrativă în cadrul supravegherii de
către stat a procesului de respectare a legalităţii. Din iniţiativa credincioşilor,
acţiunile organelor şi organizaţiilor de stat, ale persoanelor cu funcţie de
răspundere, precum şi ale persoanelor private, care creează dificultăţi la
constituirea comunităţilor religioase şi desfăşurarea activităţii lor legitime pot
fi reclamate în justiţie sau petiţionate.

În unele ţări şi acum este înregistrată oficial apartenenţa religioasă. Este
o integrare formală, uneori cu valoare oficială. Constituţiile unor ţări prevăd că
în funcţiile de stat pot fi numai сеi care aparţin religiei majoritare sau oficiale.
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Salariaţii (prefecţi, primari, jandarmi) erau obligaţi să fie prezenţi la biserică la
sărbătorile religioase mai importante. Şi în regimurile comuniste, bisericile
recunoscute de stat erau obligate să se roage pentru „sănătatea şi bunăstarea”
conducătorilor politici. (Gheorghiță A., 2009, pag. 92)

În altă ordine de idei, cultele religioase sunt autonome, separate de
stat şi se bucură de sprijinul aсеstuia, inclusiv prin înlesnirea asistenţei
religioase în armată, în spitale, în penitenciare, în aziluri şi în orfelinate.
Republica Moldova se declară stat laic, stat care va respecta drepturile
persoanei privind libertatea de conştiinţă, va asigura libertatea şi autonomia
cultelor religioase fără vreo discriminare, reglementările legale, în aсеst sens
urmând să corespundă prevederilor constituţionale.

În doctrină se precizează că libertatea religioasă cuprinde două
dimensiuni de natură diferită: libertatea de a crede şi libertatea de a acţiona pe
baza aсеstei credinţe. Libertatea de a crede (sau de a nu crede) este un drept
natural, înnăscut al omului şi nu poate fi anulat decât odată cu existenţa
psihofizică a individului.

Legea poate interziсе credinţa, dar este ineficientă. Credinţa din suflet
şi gândirea vor continua să existe chiar dacă nu se manifestă. Ca o componentă
a calităţii omului, legile nu pot interziсе înzestrările naturale ale aсеstuia. Spre
exemplu, legea nu prevede dreptul de a respira, de a gândi, de a faсе evaluări
personale, de a se asocia. Reglementările legale apar atunci când interiorul
spiritual se exteriorizează: persoana înсеpe să-și expună credinţa, gândurile,
atrage adepţi, formează comunităţi sau instituţii. Sunt destule cazuri când
credinţa nu se exteriorizează precum multe practici şi exteriorizări fără
credinţă. Credinţa neexteriorizată nu intră în contact cu ideile şi convingerile
nimănui, nu tulbură ordinea publică, este indiferentă pentru сеilalţi şi pentru
stat. Inexistenţa manifestării faсе inutilă reglementarea.

Libertatea de a exterioriza credinţa, de a o practica, este în continuarea
libertăţii de a crede şi este frecvent consideratăun drept al omului. Există,
totuși,drepturi fundamentale ale omului care nu pot fi condiţionate (cum ar fi
viaţa, gândirea, credinţa), şi drepturi care pot fi controlate: manifestarea
credinţei, libertatea deplasării, dreptul de asociere ş.a. Şi aсеstea sunt
importante pentru om. Dar exteriorizându-le fiecare intră în contact cu alţii,
împrejurări în care ordinea publică trebuie astfel reglementată, încât libertatea
personală să nu o stânjenească pe a altuia (inviolabilitatea domiciliului,
circulaţia în locurile publiсе, respectarea intereselor îndreptăţite ale vecinilor
ş.a.). Aсеastă libertate nu mai este absolută, ci reglementată sau condiţionată
de respectarea aсеloraşi libertăţi pentru сеilalţi. Aсеste drepturi nu mai sunt
doar ale omului, ci şi ale сеtăţeanului. Sunt stabilite prin legi interne şi
internaţionale.

Statul garantează comunităților religioase apărarea drepturilor și
intereselor lor legitime, iar problemele ce aduc atingere intereselor
comunităţilor religioase se soluţionează, în cazurile prevăzute de legislaţie, de
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organele de stat, cu participarea reprezentanţilor comunităţilor religioase
respective sau de comun acord cu aceştia.

De asemenea, este necesar să menționăm că,Legea cultelor religioase și
a părților lor componente, în art. 7 alin. (5) prevede că statul nu admite
amestecul neîntemeiat al organelor și organizaţiilor de stat, al persoanelor cu
funcţie de răspundere în activitatea comunităţilor religioase, precum şi al
comunităţilor religioase în activitatea organelor şi organizaţiilor de stat, a
persoanelor cu funcţie de răspundere.

Cu toate aсеstea, exagerarea unor sentimente pe ordinreligios de către
credincioşi reprezintă factori de dezintegrare socială şi pericol pentru сеilalţi.
Au avut loc sinucideri ritual sau crime pentru motive religioase. Bisericile nu
încurajează comportamentele aberante care duc la dezagregare şi riscuri pentru
existenţa lor. R. Bastide aprecia că „nebunia este într-o mare măsură o boală a
sacrului” (Sociologie des maladies mentales)(Wach I., 2009, pag. 25). Pe de
altă parte, toleranţa nu reprezintă nici egalitatea, nici libertatea şi nici
pluralismul religios. Jankélévitch scria că termenul de toleranţă „nu ne spune
се vom faсе sau се vom gândi, ci, în primul rând, се nu vom
faсесеluilalt”.(Stancu I., 1992, pag. 5)

Legislatorul din Republica Moldova, în prevederile art. 8 al Legii
cultelor religioase și a părților lor componente, stipulează că intoleranţa
confesională, manifestată prin acte care stânjenesc liberul exerciţiu al unui cult
religios, propagarea urii religioase, constituie infracţiuni şi se pedepsesc
conform legislaţiei în vigoare.

Mai mult, Haşdeu distinge toleranţa politică în legătură cu religia de
toleranţa reciprocă dintre culte şi biserici.(Stancu I., 1992, pag. 5)Politicul
poate recunoaşte egalitatea tuturor credinţelor. Aсеstea rămân, însă, inegale în
mod real. Haşdeu şi alţi istorici remarcau tradiţia creştină şi ortodoxă a
românilor: Până în secolul nostru, aсеastă biserică erarecunoscută de populaţie
şi prin lege ca „dominantă”, „naţională”, iar сеlelalte credinţe erau considerate
de provenienţă neromânească. Inegalitatea reală se iveşte în condiţiile
numărului de credincioşi, a misionarismului şi prozelitismului, eficienţei,
suportului financiar ş.a. Astfel, recunoaşterea politică a egalităţii şi libertăţii
credinţei poate ajunge suport pentru intoleranţă: majoritarii îi vor tolera sau nu
pe minoritari, iar minoritarii vor folosi resurse variate pentru a-şi atrage noi
adepţi. (Mărtincă I., 2002, pag. 3).

În aсеste împrejurări, deşi toleranţa este afirmată teoretic şi chiar
recunoscută legal, practic îmbracă variate forme şi grade de manifestare:
biserici cu aсеleaşi dogme şi principii sunt intolerante, altele care au credinţe
diferite se tolerează, chiar se unesc în aсеeaşi structură organizatorică, religii
diferite cooperează pentru realizarea unor scopuri laiсе şi religioase.
Raportarea toleranţei la sistemul politic presupune dependenţa de aсеsta,
intoleranţa fiind din partea statului. Statul poate fi intolerant nu numai cu
biserica şi religia, ci cu oricare dintre instituţiile şi realităţile existente pe
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teritoriul său, ca de exemplu, poate să tolereze sau nu unele partide,
manifestările extremiste, grupuri şi comportamente sociale.

Deosebit de aсеastă intoleranţă politică, intoleranţa religioasă este şi
între diferitele formaţiuni religioase. Când statul interziсе sau condiţionează
viaţa religioasă, lipsa de libertate a aсеstuia este o intoleranţă politică. În multe
cazuri, statul este compliсе la limitarea drepturilor unor religii, ca urmare a
unor principii sau demersuri ale bisericilor influente, politicul fiind
instrumentul prin care se realizează inegalitatea confesiunilor.

Cu toate acestea, chiar dacă statul garantează respectarea principiului
toleranței, constatăm că în doctrină definiția oferită pentru prozelitismul abuziv
este vagă și ar urma să fie concretizată. Respectiv, considerăm că art. 3 al Legii
cultelor religioase și a părților lor componente ar trebui să fie completat cu
următoarea definiție a noțiunii: “activităţi orientate spre schimbarea
apartenenţei la cult a persoanelor supuse prozelitismului recurgându-se la
următoarele metode:

a) conţinutul de credinţă sau modul de manifestare al altor Biserici sunt
prezentate incorect sau fără dragoste sau chiar in mod vizibil;

b) două comunităţi creştine sunt prezentate şi în timp ce partea bună şi
idealurile uneia dintre ele sunt accentuate, slăbiciunile şi problemele practice
ale celeilalte sunt îngroşate;

c) folosirea oricărei forme de violenţă fizică de constrângere morală şi
presiune psihică, cum ar fi, de exemplu, anumite metode de propagandă prin
mijloacele de comunicare în masă, care pot pune pe cititor / telespectator sub
presiune;

d) exploatarea puterii politice, sociale sau economice pentru atragerea de
noi membri în propriul cult;

e) oferta explicită sau implicită de mijloace de educaţie, de asistenţă
medicală sau de atracţii materiale, prin folosirea mijloacelor financiare cu
scopul de a converti oameni;

f) manipularea sau exploatarea necesităţilor, a slăbiciunilor sau a
insuficientei educaţii a oamenilor care se găsesc într-o situaţie nevoiaşă fapt
care echivalează cu lezarea libertăţii şi demnităţii umane;

g) adresarea în orice formă - iniţierea de convorbiri pe stradă, în oficii, la
uşile locuinţelor, în public, difuzarea directă a oricăror tipărituri sau alţisuporţi
de informaţie, inclusiv prin mijloace audiovizuale - către cetăţeni, fără
solicitarea explicită a acestora, din partea oricăror reprezentanţi, membri sau
persoane individuale pe teme legate de un cult anume”.

Însumând cele expuse mai sus, se poate constata că legislaţia
Republicii Moldova în domeniul libertăţii de conştiinţă, gândire şi religie este
conformă cadrului normativ internaţional în aсеst sens. Totuşi, perfecţiunea nu
are limite, astfel încât este сеrt faptul că Legea privind cultele religioase şi
părţile lor componente neсеsită unele modificări sub aspectul înlăturării
posibilităţii interpretărilor greşite şi eronate a normelor legale..
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Abstract
After the mass privatization of state-owned housing, settlement of housing
relations has been forgotten for more than two decades. Only in recent years
has the situation radically changed in this area. Nowadays, a new stage is
emerging with regard to the settlement of housing relations, which essentially
differs from the housing policy of the past and which only refers to social,
service and dormitory spaces. Currently shaping a new stage in terms of
regulation of the relationships of the housing, which essentially differs from
the policy of the housing from the past. Thus, a novation very original refers to
the establishment of additional guarantees for the protection of owners of
buildings in course of construction, the establishment of commercial
guarantees, the increase of the rights of the buyer in the event of defects and
legal materials of the goods.
Keywords: rights, obligations, place, category of citizens, the military, social
housing.

Raporturile locative în Republica Moldova s-au aflat într-o stare de
stagnare de la începutul anilor 90 al secolului trecut. Această situație este
legată direct de privatizarea în masă a spațiului locativ de stat, care a avut loc
în baza Legii cu privire la privatizarea fondului de locuințe din 10 martie
1993(15) care a avut ca consecință încetarea construcției locative din bugetul
de stat, înviorarea pieței locative și scăderii prețului esențial a spațiului locativ
secundar ș.a. Acest proces era legat și de situație migrațională din republică.

Doar în ultimii ani în Republica Moldova s-a produs o înviorare a
reglementării acestor raporturi. Astfel, au fost aprobate un șir de acte
normative de diferite nivele care esențial lărgesc arealul drepturilor și
libertăților locative a unor categorii de cetățeni. Dintre acestea acte putem
menționa următoarele:
1. Legea cu privire la locuințe nr.75 din 30.04.2015(14).
2. Legea cu privire la condominiu din 28 noiembrie 2018 (nepublicată).
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3. Hotărârea Guvernului nr.914 din 25.07.2016 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de acordare a locuințelor de
serviciu(11).

4. Hotărârea Guvernului nr.1055 din 15.09.2016 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de evidență a persoanelor care
necesită acordarea spațiului locativ în cămine și modul de folosire și
administrare a căminelor(4).

5. Hotărârea Guvernului nr.447 din 19.06.2017 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la evidența, modul de atribuire și folosire a
locuințelor sociale (în continuare – Regulamentul 447/2017)(6).

6. Hotărârea Guvernului nr.612 din 01.08.2017 pentru aprobarea
Conceptului Programului de stat Prima Casă(8).

7. Hotărârea Guvernului nr.202 din 28.02.2018 ci privire la aprobarea
Regulamentului de implementarea a Programului de stat ”Prima casă”(5).

8. Hotărârea Guvernului nr.567 din 20.06.2018 pentru aprobarea
Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a
compensațiilor pentru angajații din sectorul public participanți în cadrul
Programului de stat „Prima casă”(7).

9. Hotărârea Guvernului nr.646 din 10.07.2018 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de achitare a îndemnizațiilor pentru
închirierea spațiului locativ funcționarilor publici cu statut special din
cadrul Ministerului Afacerilor Interne(9).

10. Hotărârea Guvernului nr.694 din 11.07.2018 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la stabilirea și plată a îndemnizațiilor pentru
închirierea spațiului locativ militarilor prin contract ai Armatei
Naționale(10).

11. Decizia Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.29 din 29 aprilie
2016 de inadmisibilitate a sesizării nr.50g/2016 privind excepția de
neconstituționalitate a articolului 900 din Codul civil (contractul de
locațiune)(1).

12. Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.15 din 17 mai
2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea
privatizării fondului de locuințe nr.1324-XII din 10 martie 1993
(excluderea dreptului de a privatiza locuințele de serviciu) (sesizarea
nr.42g/2016)(2).

13. Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.20 din 20 iunie
2016 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 22 alin.(4) din
Legea condominiului în fondul locativ nr.913-XIV din 30 martie 2000
(calitatea de membru al asociației de coproprietari în condominiu)
(sesizarea nr.64g2016)(3).
Pentru aplicarea corectă în practică a legislaţiei naţionale cu privire la

raporturile locative, au fost aprobate şi unele hotărâri ale instanţei judiciare
superioare, dintre care putem menţiona:
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1. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii
Moldova din 30 ianuarie 1996 cu privire la unele chestiuni despre aplicarea
Legii privatizării fondului de locuinţe de către instanţele judecătoreşti(13).

2. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova din 20 decembrie 1999 despre practica aplicării de către instanţele
judecătoreşti a unor dispoziţii ale Codului cu privire la locuinţe (abrogată)(12).

O etapă specială și foarte importantă în reglementarea raporturilor
locative și lărgirea drepturilor și libertăților locative a cetățenilor republicii
Moldova este legată de modernizarea Codului civil, are a fost aprobat de
Parlament în redacția finală la 17 noiembrie 2018.

Un loc deosebit în lărgirea drepturilor și libertăților locative se referă la
Programul de stat ”Prima casă”.

Toate aceste decizii au o destinația foarte specială, și anume, de a
reglementa mai aprofundat și eficient a drepturilor și libertăților locative a unor
categorii de cetățeni, și anume: - persoanele care au dreptul la spațiul locativ
special; funcționarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne, militarii prin contract ai Armatei Național.

După cum am menționat Secretarul de Stat a Ministerul Finanțelor Ion
Chicu (Спросна «Первыйдом», p.10) în cadrul realizării programului Prima
casă în prima jumătate a lui 2018 au fost acordate pentru 300 de credite
ipotecare de 120 mln. lei. După părerea acestui funcționar public până la
sfârșitul anului 2018 creditele ipotecare va crește până la 1000, iar în viitor
anual vor fi acordate 5-7 mii de familii.

În prezent se conturează o nouă etapă în ce privește reglementarea
raporturilor locative, care esențial diferă de politica locativă din trecut. Astfel,
o novație foarte originală din modificările Codului civil se referă la stabilirea
unor garanții suplimentare pentru protejarea proprietarilor imobilelor în curs de
construcție, stabilirea garanțiilor comerciale, majorarea drepturilor
cumpărătorului în caz de vicii juridice și materiale ale bunului.

Astfel, potrivit art.8088 CC RM modificat dreptul de proprietate al
cumpărătorului este supus înregistrării provizorii în registrul bunurilor imobile.
Este interzis să se perceapă de la cumpărător orice plăți prevăzute de contract
înainte de înregistrarea provizorie.

Cumpărătorul păstrează dreptul de a înstrăina sau a greva cu drepturi
reale limitate dreptul de proprietate înregistrat provizoriu fără consimțământul
vânzătorului.

Persoana care dobândește de la cumpărător dreptul de proprietate
înregistrat provizoriu se subrogă în toate drepturile și obligațiile pe care
cumpărătorul le deține în temeiul contractului de vânzare-cumpărare a bunului
imobil în construcție fără consimțământul vânzătorului. Cumpărătorul rămâne
obligat solidar cu noul dobânditor al bunului imobil în construcție, cu excepția
cazului în care vânzătorul și-a dat consimțământul la această înstrăinare.
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Luând în considerație setul de acte normative indicate supra, putem
concluziona că, în prezent s-a creat o temelie foarte vastă în ce privește
reglementarea relațiilor locative. Tot odată, considerăm necesar de a menționa
și unele aspecte problematice din aceste acte normative.

Astfel, apreciind pozitiv aspirațiile Guvernului cu privire la Programul
Prima casă în presa periodică s-a menționat că acest program conține în sine și
unele probleme legate de termenul mare de a chitare a creditului ipotecar,
dobânda destul de mare pentru acest credit în comparație cu mărimea
procentului creditar din unele țări europene (bibliografie, 2).

Un alt aspect problematic la spațiul locativ social. Dacă să apelăm la
Regulamentul nr.447/2017 putem observa că însuși procedura de a sta la
evidența locativă e destul de birocratică și anevoioasă. Acest fapt se datorează
modalității de constituire a organului care va duce evidența locativă și numărul
de documente necesare pentru a fi luat la evidența locativă. Astfel, potrivit p.7
și p.8 al Regulamentului nr.447/2017 pentru evidența persoanelor care necesită
locuințe sociale se constituie comisii consultative din care fac parte, după caz,
consilieri locali (nu mai mult de 3), un reprezentant al structurii de
administrație a fondului de locuințe, un reprezentat al structurilor locale din
domeniul sănătății, reprezentanți (nu mai mult de 3) ai organizațiilor
necomerciale, inclusiv al asociațiilor obștești a persoanelor cu dizabilități.

În conformitate cu p.19 și p.20 al Regulamentului nr.447/2017 cererile
persoanelor care solicită locuințe sociale sunt depuse la consiliul
raional/consiliul local în care solicitanții au domiciliu sau reședință. În cerere
se indică numele, prenumele și adresa de domiciliu sau de reședință a
solicitantului.

Din numărul de documente necesare pentru evidența locativă este 7, iar
în total sunt 12 acte. O singură excepție se referă doar la copiii rămași fără
ocrotirea părintească până la 18 ani sau până la dobândirea/atribuirea
capacității de exercițiu depline și nu au beneficiat de locuință din partea
statului, care nu au obligație de prezenta certificatele respective și copia
contractului de locațiunea locuinței. Ba mai mult ca atât, potrivit p.40 al
Regulamentului nr.447/2017 înainte de adoptarea deciziei de către consiliul
local/consiliul raional cu privire la atribuirea locuinței, în cazul schimbării
datelor privind starea civilă sau socială, persoanele care solicită locuințe
sociale trebuie să prezinte încă o dată actele prevăzute în pct. 20 din prezentul
Regulament, consimțământul în scris al membrilor majori ai familiei la
includerea lor în contractul de locațiune, precum şi angajamentul în scris al
membrilor majori ai familiei prin care se obligă ca, după atribuirea locuinței,
să elibereze încăperile de locuit ocupate mai înainte din fondul public.
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2. În Republica Moldova, bunăoară, procentul creditar este în mărime de 6-
7% din costul imobilului, pe când în unele țări europene constituie 2-3%.
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DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR ÎN CONTRACTUAL DE
SERVICII TURISTICE PRIN PRISMA LEGII DE MODERNIZARE A
CODULUI CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVA NR.133 DIN 15.11.2018

THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES IN THE
CONTRACT OF TOURIST SERVICES IN THE LIGHT OF THE LAW ON

MODERNISATION OF CIVIL CODE OF THE REPUBLIC OF
MOLDOVA No.133 of 15.11.2018

Natalia CHIBAC,
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Abstract
The contract for tourist services is a legal instrument of the achievement of
business complex and represents the agreement between an organizer, which
undertakes to purchase the traveler, in exchange for a price, a stay or a trip,
ensuring its comfort and leisure. One of the main peculiarities of the
legislation tourism is the right of the tourist to demand from the organizer
providing all services, what they include in the package.
The rights and obligations of the parties are specific; this fact is determined by
the nature of the contract, as well as the quality of the consumer of the tourist.
Therefore, the Civil Code of the Republic of Moldova includes a mandatory
rule in the article.(2), art.1145, which prohibits the derogation of the legal
provisions to the detriment of the tourist. Any contractual clause that worsens
the situation of the tourist will be struck by absolute nullity.
Keywords: contract, obligations, duties, liability, information.

Dezvoltare a turismului în Republica Moldova are drept scop crearea
unei baze adecvate pentru dezvoltarea turismului intern în Republica Moldova
într-un mod integrat, echilibrat și durabil, astfel încât să aducă beneficii
culturale și socioeconomice considerabile țării și comunităților ei.

Turismul este un sector important al economiei mondiale și are o
tendință de creștere permanentă la nivel internațional. Industria turismului
cuprinde o gamă variata de întreprinderi publice și private, generatoare de
beneficii economice și sociale.

În conformitate cu articolul 24 din Declarația Universală a Drepturilor
Omului(3), orice persoană are dreptul la odihnă și recreație, inclusiv la o
limitare rezonabilă a zilei de muncă și la concedii periodice plătite.

Încheierea Acordului de Asociere(1) cu Uniunea Europeană permite
Republicii Moldova să tindă spre armonizarea legislației țării cu cea a Uniunii
Europene. În legătură cu faptul că disparitățile dintre normele care protejează
pe călători existente în republică și diferite state reprezintă un factor care îi
descurajează pe călătorii să achiziționeze pachete de servicii de călătorie și, în
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mod similar, pe organizatorii din republică să vândă serviciile respective
statelor membre a UE și altor state. Pentru a permite călătorilor și
comercianților să beneficieze pe deplin de avantajele pieței naționale și
internaționale asigurând în același timp un nivel ridicat de protecție a
consumatorilor a apărut necesitatea apropierii mai accentuate a legislației
Republicii Moldova cu legislație UE în ceea ce privește pachetele de călătorie
și serviciile de călătorie asociate. Principalul scop în armonizarea legislației
trebuie să contribuie la atingerea unui nivel ridicat de protecție a
consumatorilor, armonizarea drepturilor și a obligațiilor care derivă din
contractele referitoare la pachetele de servicii de călătorie și la serviciile de
călătorie asociate, necesitatea pentru crearea unei veritabile piețe interne a
consumatorilor în domeniul respectiv, prin identificarea unui echilibru corect
între un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și competitivitatea
întreprinderilor.

Modernizarea Codului civil al Republicii Moldova(2) reprezintă un
important pas înainte și un efort de amploare pe calea schimbării infrastructurii
juridice naționale și aducerea acesteia în linia celor mai moderne reglementări
utilizare pe plan internațional.

Prin aprobarea Legii nr.133 din 15.11.2018 privind modernizarea
Codului civil(8) la secțiunea cu privire la contractele privind pachetele de
servicii de călătorie și produse de vacanță legislatorul moldav a introdus în
actele normative a țării unele aspecte ale unor acte normative al Uniunii
Europene și unui din ele este Directiva (UE) 2015/2302(4)a Parlamentului
European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015privind pachetele de servicii
de călătorie și serviciile de călătorie asociate. În această Directivă se stabilesc
o serie de drepturi importante ale consumatorilor în legătură cu pachetele de
servicii de călătorie, în special în ceea ce privește cerințele în materie de
informare, răspunderea comercianților pentru executarea serviciilor incluse în
pachet și protecția în caz de insolvență a organizatorului sau a comerciantului
cu amănuntul. Scopul fiind de a contribui la funcționarea corespunzătoare a
pieței interne și internaționale, și la asigurarea unui nivel ridicat și cât se poate
de uniform de protecție a consumatorilor referitoare la contractele încheiate
între călători și comercianți privind pachetele de servicii de călătorie și
serviciile de călătorie asociate.
Drepturile şi obligaţiile călătorului

Drepturile şi obligaţiile părţilor contractului de servicii turistic sunt
stabilite de acte normative de diferit nivel, de clauzele contractuale stipulate în
contractul-model şi cele negociate de părţi.

Astfel, drepturile şi obligaţiile sunt specifice, fapt care este determinat
atât de natura contractului, cât şi de calitatea de consumator a turistului(Chibac
N., p.141).

Luând în consideraţie faptul că turistul este un consumator, drepturile
lui în contractul respectiv, prevăzute de normele speciale nu trebuie să fie în
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contradicţie cu normele stipulate în Legea Republicii Moldova privind
protecţia consumatorilor(6). Aspecte concrete de aplicare în practica judiciară
a acestor drepturi le găsim în Hotărârea Plenului CSJ din 09.10.2006(5).

Efectuând un studiu comparativ al actelor normative în vigoare, am
selectat cele mai importante drepturi ale turistului şi am încercat să le
clasificăm în câteva grupe, şi anume:
1. Drepturile precontractuale;
2. Drepturile ce rezultă din conţinutul contactului;
3. Drepturile negociate;
4. Drepturile ce se referă la soluţionarea litigiilor;
5. Drepturi la despăgubiri morale şi materiale.

Din grupa drepturilor precontractuale fac parte următoarele drepturi:
- la informaţie despre toate condiţiile ce se referă la călătorie,

odihnă, tratament etc., inclusiv şi condiţiile de conduită şi regulile
speciale din ţara de aflare (art.1134 CC RM, art.19 al Legii 352/2006);

- de a cere prezentarea proiectului contractului cu toate
condiţiile obligatorii prevăzute de art.1135 CC RM şi contractul-model;

- la toate chitanțele, bonurile și biletele necesare, etc. (alin.(6)
art.1136 CC RM);

- de a cesiona drepturile cu privire la contractul respectiv unui
terţ (art.1138 CC RM).

Din grupa drepturilor ce rezultă din conținutul contractului fac parte
următoarele:

- la totalitatea serviciilor prevăzute în contractul de servicii
turistice;

- la securitate personală, la protecţia vieţii şi sănătăţii;
- la apărarea drepturilor de consumatori ai serviciilor turistice;
- la asistenţă medicală în conformitate cu prevederile asigurării de

călătorie;
- la remedierea viciilor;
- la înlăturarea imediată a viciilor depistate în timpul călătoriei;
- rezoluțiunea contractului (alin.(1), pct.(1) lit.b) art.1140 CC RM;

art.1141 CC RM; art.11441 CC RM);
- la reducerea prețului (alin.(5) art.1139 CC RM);
- la acces liber în obiectivele turistice pentru vizitarea şi folosirea cărora

nu sunt stabilite restricţii legale (lit.h) art.19 al Legii 352/2006).
Din a treia grupă fac parte drepturile:

de a negocia clauze contractuale suplimentare care nu sunt stipulate
în proiectul contractului de organizator, dar care se referă la
interesele personale ale turistului.

Obligaţia de bază a turistului constă în achitarea costului serviciilor
turistice prevăzute de contract. Această obligaţie este realizată odată cu
încheierea contractului. Turistul este obligat, de asemenea, să achite costul
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serviciilor solicitate de el şi prestate suplimentar pe parcursul executării
contractului.

Alte obligaţii ale turistului:
- să respecte prevederile contractului (art.20 al Legii 352/2006);
- să plătească comision de rezoluțiune (alin.(1) art.1140 CC RM);
- să respecte legislaţia ţării de aflare temporară, obiceiurile şi tradiţiile

locale;
- să respecte regulile vamale, regulile de trecere a frontierei de stat şi

termenul de şedere legal;
- să repare toate prejudiciile aduse agentului economic în cazul încălcării

clauzelor contractului de servicii turistice;
- să repare prejudiciile aduse ţării de aflare temporară;
- să respecte normele de protejare a patrimoniului turistic şi a mediului în

locul vizitat;
- să respecte regulile de călătorie, transportare şi păstrare a bagajelor

(pct.4 al contractului-model).
Drepturile şi obligaţiile profesionistului (organizatorului)
Dacă e să inversăm drepturile şi obligaţiile organizatorului călătoriei

vizavi de cele ale călătorului şi să luăm în consideraţie destinaţia, importanţa,
consecutivitatea efectuării drepturilor şi obligaţiilor organizatorului călătoriei,
apoi ele pot fi clasificate în câteva grupe:
- obligaţii precontractuale sau informaţionale;
- obligaţii informaţionale după încheierea contractului, dar până la

începutul călătoriei;
- obligaţii contractuale;
- obligaţii postcontractuale.

Dacă să analizăm cercul de obligații precontractuale atunci, în baza
art.1134 CC RM, organizatorul sau intermediarul este obligat să furnizeze
călătorului informațiile standard prin intermediul formularului relevant care
figurează în partea A sau B din anexa nr. 8 la Legea nr.1125-XV din 13 iunie
2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova(7). Din
grupa obligațiilor precontractuale sau informaționale fac parte următoarele:
1) principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie: a) destinația
(destinațiile) călătoriei, itinerariul și perioadele sejurului, cu datele
corespunzătoare și, în cazul în care cazarea este inclusă, numărul de nopți
incluse; b) mijloacele de transport, caracteristicile și categoriile acestora,
locurile, datele și orele de plecare și de întoarcere, duratele și locurile opririlor
intermediare și ale legăturilor de transport. În cazul în care nu este încă
stabilită ora exactă, organizatorul și, după caz, intermediarul de pachete trebuie
să informeze călătorul cu privire la ora aproximativă de plecare și de întoarcere;
c) locația, principalele caracteristici și, după caz, categoria turistică a unităților
de cazare în temeiul normelor din țara de destinație; d) serviciile de masă
oferite; e) vizitele, excursiile sau alte servicii incluse în prețul total convenit al
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pachetului; f) dacă nu este clar din context, faptul că oricare dintre serviciile de
călătorie vor fi furnizate călătorului ca parte a unui grup și, în acest caz, în
măsura posibilului, dimensiunea aproximativă a grupului; g) dacă posibilitatea
călătorului de a beneficia de alte servicii turistice depinde de comunicarea
orală efectivă, limba în care vor fi furnizate serviciile respective; și h) dacă
călătoria sau vacanța este adaptată în general pentru persoanele cu mobilitate
redusă și, la cererea călătorului, informații precise privind gradul de adecvare a
călătoriei sau vacanței luând în considerare nevoile călătorului;
2) denumirea comercială și adresa geografică a organizatorului și, dacă este
cazul, ale intermediarului de pachete, precum și numerele de telefon și, după
caz, adresele de e-mail ale acestora;
3) prețul total al pachetului, inclusiv taxele și, dacă este cazul, toate
comisioanele, tarifele și alte costuri suplimentare sau, atunci când aceste
costuri nu pot fi calculate în mod rezonabil anterior încheierii contractului, o
indicație cu privire la tipul de costuri suplimentare pe care călătorul ar putea să
fie obligat să le suporte în continuare;
4) modalitățile de plată, inclusiv orice sumă sau procentaj din preț care
urmează să fie achitate sub formă de avans și calendarul pentru achitarea
soldului sau garanțiile financiare care urmează să fie achitate sau furnizate de
călător;
5) numărul minim de persoane necesar pentru ca serviciile din pachet să poată
fi prestate și termenul înainte de începerea călătoriei până la care este posibilă
rezoluțiunea contractului dacă nu se întrunește acest număr;
6) informații generale despre cerințele legate de pașaport și vize, inclusiv
termenele aproximative de obținere a vizelor și informații referitoare la
formalitățile legate de sănătate în țara de destinație;
7) informații privind dreptul călătorului de a declara rezoluțiunea contractului
oricând înainte de începerea călătoriei, cu plata unui comision de rezoluțiune
corespunzător sau, după caz, a comisioanelor de rezoluțiune standardizate
solicitate de organizator;
8) informații privind asigurarea facultativă sau obligatorie care să acopere
costurile rezoluțiunii contractului de către călător sau costurile de asistență,
inclusiv taxele de întoarcere, în caz de accident, de boală sau de deces.

Din a doua grupă de obligaţii ale organizatorului fac parte cele stipulate
în art.1135 și 1136 CC RM, unde se menționează că înainte de încheierea
contractului privind pachetul de servicii de călătorie, organizatorul și, după caz,
intermediarul de pachete trebuie să transmită călătorului toate modificările cu
privire la informațiile precontractuale într-un mod clar, inteligibil și bine
evidențiat.

De asemenea, organizatorul sau intermediarul de pachete trebuie să pună
la dispoziția călătorului un exemplar sau o confirmare a contractului pe un
suport durabil.
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Contractul sau confirmarea contractului prezintă întregul conținut al
acordului care include următoarele informații:
1) cerințele speciale ale călătorului pe care organizatorul le-a acceptat;
2) informații cu privire la faptul că organizatorul:
a) este răspunzător pentru prestarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de
călătorie incluse în contract;
b) este obligat să acorde asistență în cazul în care călătorul se află în dificultate;
3) denumirea entității responsabile de protecția în caz de insolvabilitate și
datele de contact ale acestuia, inclusiv adresa sa geografică, și, după caz,
denumirea autorității competente desemnate de statul în cauză în scopul
respectiv și datele de contact ale acesteia;
4) numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și, dacă este cazul,
numărul de fax ale reprezentantului local al organizatorului, ale unui punct de
contact sau ale altui serviciu care permite călătorului să contacteze rapid
organizatorul și să comunice eficient cu acesta, să solicite asistență atunci când
călătorul se află în dificultate sau să reclame orice viciu sesizat în timpul
executării pachetului;
5) informații privind obligația călătorului de a comunica orice viciu pe care îl
constată pe parcursul executării pachetului;
6) în cazul minorilor neînsoțiți de un părinte sau de o altă persoană autorizată,
care călătoresc pe baza unui contract care include cazare, informații care să
permită contactul direct cu minorul sau cu persoana responsabilă de acesta în
locul în care minorul este cazat;
7) informații privind procedurile interne de soluționare a reclamațiilor
disponibile și privind mecanismele de soluționare alternativă a litigiilor
prevăzute de lege;
8) informații privind dreptul călătorului la cesiunea contractului către un alt
călător.

Cu suficient timp înainte de începerea călătoriei, organizatorul trebuie
să pună la dispoziția călătorului toate chitanțele, bonurile și biletele necesare,
informații privind ora programată a plecării și, după caz, termenul-limită
pentru înregistrare, precum și orele programate ale opririlor intermediare, ale
legăturilor de transport și ale sosirii.

Suplimentar la cele prevăzute, potrivit art.14, lit.h) al Legii 352/2006
agentul turistic este dator să furnizeze informaţii referitor la legile ţării de
aflare temporară, obiceiurile populaţiei autohtone şi alte particularităţi, a căror
cunoaştere este necesară pentru cultivarea respectului faţă de valorile culturale
naţionale. Dacă din lipsa informaţiei respective clientul a suportat anumite
daune materiale şi/sau morale, agentul turistic va fi obligat să le repare integral.

De asemenea, în baza alin.(3) art.7 al Ordonanţei Guvernului României
nr.2/2018(9)contractul privind pachetul de servicii de călătorie sau confirmarea
contractului prezintă întregul conţinut al acordului care include toate
informaţiile:
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a) cerinţele speciale ale călătorului pe care agenţia de turism organizatoare
le-a acceptat;
b) informaţii cu privire la faptul că agenţia de turism organizatoare:
(i) este răspunzătoare pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor

de călătorie incluse în contract;
(ii) este obligată să acorde asistenţă în cazul în care călătorul se află în

dificultate;
c) denumirea entităţii responsabile de protecţia în caz de insolvenţă şi datele

de contact ale acesteia, inclusiv sediul social, şi, după caz, denumirea
autorităţii competente desemnate de statul membru în cauză în scopul respectiv
şi datele de contact ale acesteia;
d) numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail şi, dacă este cazul,

numărul de fax ale reprezentantului local al agenţiei de turism organizatoare,
ale unui punct de contact sau ale altui serviciu care permite călătorului să
contacteze rapid agenţia de turism organizatoare şi să comunice eficient cu
acesta, să solicite asistenţă atunci când călătorul se află în dificultate sau să
reclame orice neconformitate sesizată în timpul executării pachetului;

e) informaţii privind obligaţia călătorului de a comunica orice
neconformitate pe care o constată pe parcursul executării pachetului;
f) în cazul minorilor neînsoţiţi de un părinte sau de o altă persoană autorizată,

care călătoresc pe baza unui contract privind pachetul de servicii de călătorie
care include cazare, informaţii care să permită contactul direct cu minorul sau
cu persoana responsabilă de acesta în locul în care minorul este cazat;

g) informaţii privind procedurile interne de soluţionare a reclamaţiilor
disponibile, precum şi privind mecanismele de soluţionare alternativă a
litigiilor, denumite SAL;
h) informaţii privind dreptul călătorului la transferul contractului către un alt

călător.
Potrivit normei stipulate în alin.(1) art.1136 CC RM dacă, înainte de

începutul călătoriei, este nevoie să modifice considerabil clauzele esenţiale ale
contractului, inclusiv preţul, organizatorul este obligat să-l notifice imediat pe
client despre acest fapt.

Din a treia grupă de obligaţii ale organizatorului călătoriei sau agenţiei
de turism, potrivit art.14 al Legii 352/2006 fac parte următoarele:
- să încheie contracte conform modelului aprobat şi să elibereze vouchere

turistice;
- să presteze în totalitate serviciile prevăzute în contract;
- să repare prejudiciile cauzate turiştilor în cazurile de încălcare a

clauzelor contractului;
- să păstreze confidenţialitatea numelor şi adreselor clienţilor lor, cu

excepţiile prevăzute de legislaţie;
- să asigure exploatarea durabilă şi conservarea patrimoniului turistic,

precum şi protecţia mediului.
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Potrivit alin.(1) art.1142 CC RM, organizatorul este obligat să asigure
prestarea serviciilor de călătorie fără vicii și în așa fel ca călătoria să aibă
calităţile promise şi să nu fie afectată de lipsuri care i-ar diminua valoarea sau
utilitatea dedusă din contract sau din practica obişnuită.

Din această grupă fac parte şi obligaţiile organizatorului ca prestator,
care sunt indicate în art.10 al Legii privind protecţia consumatorilor, din care
menţionăm doar acele mai importante, în viziunea noastră:
- să presteze numai servicii care nu afectează viaţa, sănătatea, ereditatea şi

securitatea consumatorilor ori interesele economice ale acestora;
- să respecte cerinţele prescrise sau declarate, precum şi clauzele

contractuale.
Obligaţiile de bază a organizatorului călătoriei după executarea

contactului constă, potrivit lit.i), art.14 al Legii 352/2006, în repararea
prejudiciilor cauzate turiştilor în cazurile de încălcare a clauzelor contractului
de servicii turistice. O asemenea obligaţie este stipulată şi în art.10 al Legii
privind protecţia consumatorilor. Toate aceste obligaţii urmează a fi executate
benevol, în caz contrar ele urmează a fi executată în baza deciziei irevocabile a
instanţei judecătoreşti.

Drepturile organizatorului sunt reciproce obligaţiilor turistului. Cel mai
important drept se referă la primirea costului serviciilor prestate, inclusiv şi
celor suplimentare, care nu au fost stipulate în contract, dar care au fost
prestate pe parcursul executării la solicitarea turistului.
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REGARDING THE PROTECTION OF PERSONAL DATA AND THAT OF

PRIVATE LIFE
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Abstract
The jurisprudence of the european court of human rights, regarding the
protection of personal data and that of private life highlights relevant practical
aspects of the constitution of evidence and the use of specific arguments in the
ECHR. For instance, concerning the approach used to solve cases from this
field, the jurisprudence of the European Court of Justice is also important,
serving as a model for the jurisprudence of ECHR. The jurisprudence of ECJ
is appreciated and respectively, recommended as an example of good practice.
We, thus, acknowledge the possibility to consolidate the protection in the
above-mentioned field and to exclude the abusive practices by using
jurisprudence and comparative strategies. The cases from the judiciary
practice of a certain country or judicial system can be valuable to other
countries, including the Republic of Moldova, by presenting effective judiciary
solutions. ECHR is the authority responsible of interpreting the Convention of
Human Rights, the two of them representing a whole.
Keywords: the jurisprudence ECHR, the protection, the protection of personal
data, private life, good practice, the cases from the judiciary practice.

Jurisprudenţa CEDO consolidează legislaţiile naţionale, în sensul unei
protecţii mai eficiente a drepturilor şi libertăţilor garantate de Convenţie,
oferind aspecte relevante din punct de vedere al constituirii dovezilor, al
utilizării argumentelor în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Cu titlu
de exemplu, în ceea ce priveşte modul de soluţionare a cazurilor, este
importantă şi jurisprudenţa CJUE, la care deseori se face trimitere în cadrul
jurisprudenţei CEDO.

Statele membre ale Uniunii Europene beneficiază de unul dintre cele mai
protective sisteme în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, care se
bazează pe Convenţia 108 a Consiliului Europei, pe instrumentele Uniunii
Europene, precum şi pe jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
(CEDO) şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE).

Jurisprudenţa bogată a CEDO privind protecţia datelor cu caracter
personal şi viaţa privată include o diversitate amplă de cauze în acest domeniu
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şi anume privind accesul la date cu caracter personal, protecţia datelor şi
necesitatea echilibrării cu alte drepturi (precum accesul la informaţii şi
documente, publicitatea procedurilor judiciare, libertatea de exprimare,
protecţia proprietăţii intelectuale ş.a,), privind ponderea protecţiei datelor cu
libertatea de exprimare, protecţia datelor on-line, protecţia unor categorii de
date sensibile, supravegherea secretă realizată de persoane neautorizate,
privind obligaţiile persoanelor responsabile, privind interceptarea masivă,
necontrolată/ neautorizată a convorbirilor şi alte cauze. Dintre acestea
prezentăm analiza unor cauze din jurisprudenţa selectată.
1. Localizarea şi supravegherea prin sistem de poziţionare prin satelit / GPS

a automobilului.
Cauza Uzun c.Germaniei, CEDO, Hotărîrea nr.35623/05 din 2

septembrie 2010(1)
Obiectul cauzei

Respectarea vieţii private - supravegherea prin satelit a unei persoane
suspectate de terorism.
Reclamantul şi alte persoane au fost plasaţi sub supraveghere în baza deciziei
judecătorului de instrucţie, fiind suspectate că au participat la atentate cu
bombă comise de un grup din care aceştia făceau parte. După ce s-a sustras
supravegherii prin distrugerea emiţătoarelor instalate în maşină, procurorul
competent a autorizat supravegherea acestora prin sistemul GPS, care a permis
de a face legătura între localizarea automobilului și locul în care au fost comise
atentatele.Prin urmare, elementele de probă au fost obţinute şi datorită
supravegherii acestora.

După condamnarea reclamantului, instanţele de judecată federale au
respins recursurile reclamantului, motivând că atingerea adusă dreptului la
respectarea vieții private prin supravegherea prin satelit era proporțională în
raport cu gravitatea infracțiunilor comise (atentate cu bombă) şi sustragerea de
la alte măsuri de supraveghere.
Hotărârea Curţii

S-a constat că supravegherea avea o bază legală în legislația germană. Iar
în ceea ce privește cerința de previzibilitate şi dacă sunt suficiente garanții
împotriva abuzurilor, s-a remarcat că nu trebuie aplicate aceleaşi criterii care
se utilizează în contextul supravegherii telecomunicaţiilor, deoarece
supravegherea prin satelit a deplasărilor publice este o ingerință mai puţin
importantă în viața privată a persoanei în cauză. În această ordine de idei,
potrivit concluziei instanțelor naționale prevederea în cauză, care permitea
utilizarea mijloacelor tehnice speciale, era destinată supravegherii în scopul
investigării doar infracțiunilor ”extrem de grave”.

În ceea ce priveşte proporţionalitatea măsurii aplicate se justifica,
deoarece supravegherea prin satelit a fost autorizată doar după ce alte acţiuni
de investigare, ce afectează mai puţin viaţa privată, s-au dovedit a fi ineficiente.
Supravegherea s-a aplicat pe parcursul unei perioade relativ scurte şi doar când



213

reclamantul se deplasa în autovehiculul complicelui său, aşa încât, în acest caz,
reclamantul nu a fost supus unei supravegheri totale. De asemenea s-a
remarcat faptul că dreptul intern oferea garanții suficiente împotriva abuzurilor,
iar ingerinţa urmărea scopuri legitime – protecţia securității naţionale,
prevenirea infracţiunilor.

În încheiere menţionăm, că deoarece investigarea se referă la infracţiuni
extrem de grave, Curtea a considerat că supravegherea reclamantului prin
sistemul GPS este necesară într-o societate democratică şi nu reprezintă o
încălcare a dreptului la respectarea vieţii private.

2. Dreptul la viaţă privată şi corespondenţă în cazul accesării şi
verificării de angajator a contului profesional Yahoo Messenger utilizat de un
angajat al său

Cauza Bărbulescu c. României, CEDO, Hotărârea nr.61496/08 din 5
septembrie 2017 (2) Reclamantul, angajat al unei societăţi private
(“angajatorul”), la cererea angajatorului şi-a făcut un cont profesional Yahoo
Messenger cu scopul de a răspunde solicitărilor clienţilor. La data de 13 iulie
2013, angajatorul a informat reclamantul că comunicaţiile sale pe Yahoo
Messenger au fost monitorizate şi că potrivit înregistrărilor acesta a folosit
internetul în scopuri personale, contrar regulamentului intern, motiv pentru
care, la data de 1 august 2007, angajatorul a încetat contractul de muncă al
reclamantului.

Reclamantul a pretins că decizia angajatorului său de a rezilia
contractual de muncă a fost bazată pe o încălcare a dreptului său la respectarea
vieţii private şi a corespondenţei şi că instanţele judecătoreşti naţionale nu au
reuşit să îi protejeze acest drept, invocând articolul 8 din Convenţie. Folosirea
reţelelor de socializare de pe calculatorul de la serviciu constituie un element
cuprins în sfera vieţii private.

Curtea a reiterat că scopul articolului 8 din Convenţie este esenţial în
a proteja o persoană împotriva ingerinţei arbitrare a autorităţilor publice, dar în
toate cazurile trebuie avute în vedere echilibrul just care trebuie aplicat între
interesele concurente - ceea ce poate include interesele publice şi private
concurente sau drepturile Convenţiei. În acest sens Statele beneficiază de o
putere discreţionară.

În prima instanţă, CEDO a susţinut poziţia instanţelor naţionale şi a
decis statul a luat măsurile necesare pentru a asigura respectarea dreptului la
viaţă private şi la secretul corespondenţei şi au respins cererea reclamantului,
iar în Decizia Marii Camere CEDO, s-a constatat într-adevăr că se pune
problema aplicării art.8 a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, şi a
respectării de către România a obligaţiilor pozitive de a asigura respectarea
acestor drepturi în privinţa reclamantului.

Marea Cameră constată că în fapt instanţele naţionale nu au arătat
suficienta aplicare cu privire la circumstanţele cauzei şi au omis analiza
anumitor aspecte ale situaţiei de fapt atunci când au decis că există echilibru
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între interesul angajatorului de a supraveghea şi controla activitatea angajaţilor
săi şi dreptul angajaţilor la viaţa privată.

Prin urmare, Marea Cameră a indicat că autorităţile naţionale ar trebui
să aibă în vedere următoarele:
- dacă angajatorul a dovedit că a informat în avans despre eventualitatea

unei monitorizări - ceea ce în cazul dat nu a fost dovedit, întrucât
societatea procedase la monitorizare exact în aceeaşi perioadă în care
angajatul era informat despre monitorizare;

- dacă angajatorul a informat angajatul despre natura şi extinderea
monitorizării şi despre gradul de intruziune în viaţa private a acestuia
(monitorizarea fluxului de corespondenţă sau monitorizarea conţinutului
corespondenţei) – în cauză s-a făcut doar o informare simplă asupra
faptului că se monitorizează corespondenţa angajatului;

- dacă angajatorul a probat un interes legitim suficient de puternic pentru a
monitoriza conţinutul corespondenţei – în cauză nu s-a făcut o analiză
temeinică a legitimităţii monitorizării conţinutului corespondenţei;

- dacă angajatului is-au acordat suficiente garanţii de protecţie a drepturilor
sale, având în vedere mijloacele intrusive de monitorizare – în cauză nu s-
a luat în considerare asigurarea unor garanţii care să protejeze angajatul
de intruziunea în viaţa sa privată.
În final, Marea Cameră a remarcat relaţia de încredere care caracterizează

raporturile de muncă, ca element ce subsumează cele de mai sus menţionate şi
care ar trebui să dea întotdeauna măsura în care se întreprind acţiuni de către
angajator, dar şi, de cealaltă parte, modul în care se apreciază acţiunile
angajaţilor faţă de angajator.

3. Dezvăluirea informaţiilor medicale atrag răspunderea spitalului
Cauza Mockute c. Lituaniei,CEDO, Hotărârea nr.66490/09 din 27
februarie 2018 (3)
La televiziunea naţională a fost difuzat un documentar în care medicul,

mama şi sora reclamantei au făcut referire, dezvăluind astfel jurnaliştilor date
despre starea de sănătate a doamnei Mockute, fapt care a dus la identificarea ei,
în pofida pseudonimului folosit în filmul documentar şi, astfel, la o încălcare a
dreptului la viaţa privată.

Curtea a constatat că medicul a dezvăluit jurnaliştilor informaţii sensibile,
confidenţiale (diagnosticul,tratamentul, viaţa sexuală) obţinute în timpul
spitalizării reclamantei, iar aceste informaţii au fost dezvăluite fără
consimțământul ei, ceea ce constituie o ingerinţă în dreptul reclamantei la
intimitate. De asemenea, s-a constatat că dezvăluirile s-au dovedit un eşec
pentru spital ca instituţie a statului în sensul respectării obligaţiilor legale
internaţionale şi naţionale privind sănătatea şi protecţia datelor.
4. Refuzul de a comunica petiţionarului informaţiile referitor la viaţa lui
privată (4)
Cauza Gaskin v. Regatul Unit, 1989
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În speţa Gaskin Curtea a stabilit că refuzul de a comunica
petiţionarului informaţiile referitor la viaţa lui privată, respectiv la perioada în
care el se aflase la asistenţa publică, constituia o încălcare a articolului 8.
Curtea a argumentat hotărârea sa invocând importanţa unor astfel de informaţii
pentru viaţa privată a petiţionarului. Cu toate acestea, Curtea declarat că
„această hotărâre este adoptată fără a exprima vre-o opinie asupra faptului dacă
dreptul general la acces la datele sau informaţiile cu caracter personal poate fi
derivat din articolul 8 din Convenţie.”

Curtea a hotărât că Statele nu trebuie să împiedice printr-o acţiune
pozitivă accesul la informaţiile disponibile, precum şi la sursele generale de
informare.
5. Interzicerea accesului la dosarul personal de evaluare psihologică atrage
răspunderea autorităţii statului

Cauza Tonchev c. Bulgariei, CEDO, Hotărârea nr.12504/09 din 7
decembrie 2017 (5)

În temeiul Legii privind protecţia datelor cu caracter personal, reclamantul a
solicitat accesul la documentele din dosarul său personal de la Ministerul de
Interne, care conţinea rezultatele unor teste şi a evaluărilor psihologice.
Cererea i-a fost refuzată, iar ulterior reclamantul s-a adresat la CEDO deoarece
i s-a refuzat în mod nejustificat accesul la datele personale, inclusiv la
rezultatele unor teste şi evaluări psihologice din dosarul său de la Ministerul de
Interne.

Potrivit considerentelor Curţii, legea prevede dreptul fiecărei persoane
de a avea acces la datele sale cu caracter personal, cu excepţia informaţiilor
clasificate privind apărarea sau securitatea naţională.

Astfel, privind accesul la datele cu caracter personal deţinute de
autorităţile publice, cu excepţia informaţiilor privind securitatea naţională sau
protecţia informaţiilor clasificate, Curtea recunoscut un interes vital protejat
de articolul 8 al Convenţiei persoanelor care doresc accesul la informaţiile
necesare de a-şi cunoaşte şi înţelege copilăria lor, dezvoltarea timpurie sau să-
şi identifice originile, în special privind identitatea părinţilor lor naturali,
informaţii privind riscurile de sănătate la care au fost expuşi sau informaţii
despre înregistrările făcute de serviciile secrete din timpul unei perioade
totalitare.

În speţa analizată, reclamantul a avut un interes vital de a avea acces
la dosarul personal pentru a înţelege stările sale psihologice care erau necesare
pentru a participa într-o misiune internaţională. Invocându-se protecţia
informaţiilor clasificate, autorităţile au restricţionat accesul la informaţiile
necesare din dosar. Esenţial este că autorităţile nu au demonstrat care dintre
documentele din dosar au fost clasificate drept secret de stat pentru a justifica
protecţia informaţiilor clasificate.
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Deşi o soluţie pentru autorităţi ar fi fost de a permite reclamantului
accesul parţial la informaţii, adică la evaluările sale psihologice, deoarece nu
erau clasificate toate documentele din dosar.

De asemenea s-a remarcat că anterior Ministerul de Interne nu
practica includerea evaluărilor psihologice la categoria informaţiilor clasificate,
iar copiile prezentate în faţa Curţii nu aveau marcare în acest sens.

Astfel, Curtea a constatat că a avut loc o încălcare a articolului 8, deoarece
statul nu şi-a îndeplinit obligaţia pozitivă de a oferi o procedură eficientă care
să permită reclamantului accesul la toate informaţiile relevante pentru a
înţelege aptitudinile sale psihologice necesare de a participa într-o misiune
internaţională.

În încheiere menționăm, că jurisprudenţa CEDO,permanent evoluează şi
se îmbogăţeşte, fiind apreciată pentru valoarea sa, potenţialul de consolidare a
protecţiei şi de excludere a practicilor abuzive privind drepturile şi libertăţile
omului garantate de Convenţie.
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AL DOSARELOR ÎN SISTEMUL JUDECĂTORESC

IMPLEMENTATION OF THE INTEGRATED FILE MANAGEMENT
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Abstract
Following a continuous process of technical and scientific development, the
justice system is forced to adapt to the new trends. In this regard, both the
Legislator and the other competent bodies have adopted a series of acts
designed to maintain the judiciary at the level of contemporary technical
progress in order to increase the efficiency of the judiciary and to ensure its
proper transparency.
Keywords: technical progress, efficiency of the judiciary, transparency.

În urma unui proces continuu de dezvoltare tehnico - științifică,
sistemul de justiție este forțat să se adapteze la noile tendințe. În acest sens,
atât Legiuitorul, cât și celelalte organe competente, au adoptat o serie de acte
menite să mențină sistemul judecătoresc la nivelul progreselor tehnice
contemporane în scopul de a spori eficacitatea sistemului judecătoresc și de a
asigura o transparență corespunzătoare acestuia.

Parlamentul Republicii Moldova, la 18 martie 2018, a adoptat
Hotărârea nr. 39 privind aprobarea Concepţiei privind finanţarea sistemului
judecătoresc. Acest act normativ al legislativului a avut drept scop principal
crearea unui mecanism adecvat, consecvent și durabil de finanțare a sistemului
judecătoresc în urma angajamentelor asumate de statul nostru faţă de Consiliul
Europei şi Uniunea Europeană privind asimilarea standardelor internaţionale în
domeniu, transpuse în Planul de acţiuni „Republica Moldova – Uniunea
Europeană”, în Planul preliminar de ţară al Republicii Moldova în cadrul
Programului SUA „Provocările Mileniului”, în Programul de activitate al
Guvernului “Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”, în
Strategia naţională de dezvoltare în perioada 2008–2011, în Strategia de
consolidare a sistemului judecătoresc. Totodată, hotărârea prevede și
consolidarea capacităţilor Ministerului Justiţiei şi ale instanţelor judecătoreşti
privind gestionarea sistemului informaţional judiciar.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.149/11 din 29
martie 2011 a fost aprobat Regulamentul privind stabilirea gradelor de
complexitate unice naţionale a cauzelor judiciare civile, penale şi
contravenţionale. Pe parcurs au survenit diverse modificări şi completări ale
cadrului legislativ, fapt ce a generat necesitatea ajustării Regulamentului
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privind stabilirea gradelor de complexitate unice naţionale a cauzelor judiciare
civile, penale şi contravenţionale. Prin urmare, Consiliul Superior al
Magistraturii a creat un grup de lucru, care a solicitat instanţelor judecătoreşti
propuneri de modificare a Regulamentului vizat, care au fost analizate şi
ajustat Regulamentul.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.110/5 din 5
februarie 2013 a fost aprobat Regulamentul privind modul de distribuire
aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti.

La 18.02.2014, Consiliul Superior al Magistraturii a adoptat
Regulamentului privind stabilirea gradelor de complexitate unice naţionale a
cauzelor judiciare civile, penale şi contravenţionale. Totodată, tot prin aceeași
Hotărâre a fost abrogat Regulamentul privind stabilirea gradelor de
complexitate unice naţionale a cauzelor judiciare civile, penale şi
contravenţionale din 29 martie 2011.

Astfel, în toate instanţele judecătoreşti din Republica Moldova
dosarele sunt distribuite pentru examinare potrivit principiului aleatoriu, care
asigură transparenţa, obiectivitatea şi imparţialitatea acestui proces, prin
intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (în continuare
PIGD). La fiecare dosar urmează să fie anexată, în mod obligatoriu, fișa de
repartizare.

La distribuirea aleatorie, PIGD i-a în consideraţie dacă pentru
categoria corespunzătoare de dosare există complete specializate, identifică
volumul de muncă al judecătorilor în baza gradelor de complexitate
prestabilite în PIGD pentru fiecare categorie de dosar. Alte criterii care stau la
baza distribuirii aleatorii sunt tipul dosarului (civil, penal, contravenţional),
procedura de examinare (procedura în ordonanţă, contencios administrativ,
apel, recurs), precum şi sarcina deplină sau parţială a judecătorului (procentul
redus stabilit prin Hotărârea CSM pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii
instanţelor de judecată, membrii Colegiului disciplinar, Colegiului pentru
selecţie şi a Colegiului de evaluare). Aprecierea gradelor de complexitate a
dosarelor incluse în Nomenclator este prezentată pe o scală de la 1 la 10 puncte
(1 reprezentând complexitatea minimă, iar 10 – complexitatea maximă).

Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 165/6 din
18.02.2014, distinge trei feluri de complexitate: complexitatea iniţială,
intermediară şi finală a cauzelor.

Complexitatea iniţială a cauzei este punctajul acordat unei cauze în
mod automat de către Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (în
continuare „PIGD”) la momentul înregistrării în PIGD. Atunci când cauza
parvenită în instanţă are un singur obiect (capăt de acuzare), un singur volum
şi două părţi, punctajul acordat de PIGD cauzei la momentul înregistrării va
corespunde punctajului prevăzut pentru obiectul respectiv în Nomenclatorul
gradelor de complexitate. După înregistrarea cauzei în PIGD, cauza se va
repartiza aleatoriu judecătorului selectat de PIGD. În cazul în care cauza
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parvenită în instanţă are mai multe obiecte (capete de acuzare), în PIGD se va
înregistra mai întâi obiectul principal al cauzei, urmat de înregistrarea
obiectelor secundare, după care cauza va fi repartizată aleatoriu judecătorului
selectat de PIGD.

Obiectul secundar al cauzei este obiectul care are un punctaj mai mic
faţă de punctajul obiectului principal al cauzei conform Nomenclatorului
gradelor de complexitate.

Astfel, o cauză cu un obiect principal şi câteva obiecte secundare, la
momentul înregistrării în PIGD, va avea o complexitate iniţială care va fi
calculată în mod automat de PIGD conform formulei indicate mai jos.

Dacă o cauză, în momentul înregistrării în PIGD, are un obiect
principal, obiecte secundare, dar şi mai multe părţi şi volume, complexitatea
iniţială a cauzei va fi calculată în mod automat de către PIGD conform unei
formule, după care cauza va fi repartizată aleatoriu judecătorului selectat de
PIGD.

În cazul în care, pe parcursul examinării cauzei, au apărut mai multe
obiecte, părţi sau volume, acestea se vor înregistra în PIGD de către persoana
responsabilă. PIGD, în mod automat, va adăuga punctaj adiţional cauzei
conform formulei. Astfel, o cauză aflată în procedură va căpăta complexitate
intermediară.

Complexitatea intermediară a cauzei aflate în procedura unui
judecător se va lua în calcul de către PIGD la repartizarea viitoarelor cauze
spre examinare judecătorului respectiv.

Complexitatea finală a cauzei este punctajul de complexitate
acumulat de o cauză în momentul pronunţării hotărârii de către judecător.
Complexitatea finală nu va influenţa distribuirea dosarelor prin PIGD
judecătorului respectiv, însă se va utiliza la calcularea volumului de muncă
(punctajului acumulat) de judecător la examinarea cauzei respective. Modul
de calculare a volumului de muncă în baza complexităţii finale va fi prevăzut
într-un Regulament aparte.

PIGD va determina complexitatea cauzelor în mod automat în baza
următoarei formule:
- dacă o cauză are un număr de părţi mai mic sau egal cu 4:

Complexitatea dosarului = ([complexitatea obiectului principal] +
[complexitatea obiectelor secundare x10%]+[complexitatea obiectului
principal x (număr de volume) x 20%]).
- dacă o cauză are un număr de la 5 la 10 părţi: Complexitatea dosarului =
([complexitatea obiectului principal] + [complexitatea obiectelor secundare x
10%] + [complexitatea obiectului principal x (număr de părţi x 5%) +
[complexitatea obiectului principal x număr de volume] x 20%]).
- dacă o cauză are un număr de 11 şi mai multe părţi: Complexitatea dosarului
= ([ complexitatea obiectului principal] + [complexitatea obiectelor secundare
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x 10%] +[complexitatea obiectului principal x (număr de părţi x 2%)+
[complexitatea obiectului principal x număr de volume] x 20%]).

În cazul conexării a două sau mai multe cauze aflate deja pe rol,
gradul de complexitate a cauzei se determină în mod automat de către PIGD,
conform formulei indicate,cu condiţia că în PIGD au fost reflectate toate
acţiunile ce ţin de conexarea cauzelor.

În cazul disjungării cauzelor, gradele de complexitate se determină în
mod automat de către PIGD în baza formulei indicate, cu condiţia că în PIGD
au fost reflectate toate acţiunile ce ţin de disjungarea cauzelor (gradele de
complexitate a cauzei iniţiale se vor repartiza între cauzele disjungate).

La judecarea cauzelor în apel sau recurs, gradul iniţial de
complexitate atribuit în mod automat de către PIGD va reprezenta 50% din
gradul de complexitate pentru cauza respectivă stabilit de către Nomenclatorul
gradelor de complexitate. În cazul rejudecării în fond a cauzei, PIGD va atribui
gradul iniţial de complexitate prevăzut pentru cauza respectivă în
Nomenclatorul gradelor de complexitate.

Determinarea gradelor de complexitate iniţiale, intermediare şi finale
ale cauzelor va avea loc în mod automat, prin intermediul PIGD. În caz de
nefuncţionare temporară a echipamentului sau a PIGD, aprecierea gradului de
complexitate iniţială va fi efectuată de persoana care înregistrează în mod
manual cauza parvenită în instanţă. Persoana respectivă va anexa, la varianta
pe hârtie a dosarului, o dispoziţie privind aprecierea gradului de complexitate
pentru cauza dată. În momentul lichidării defecţiunilor care au produs
nefuncţionarea echipamentului sau a PIGD, odată cu înregistrarea cauzei în
PIGD, gradul de complexitate iniţială şi, după caz, intermediară se va
determina în mod automat de către PIGD.

Autoritatea administrativă responsabilă de activitatea organizatorică a
judecătoriilor şi curţilor de apel este Agenția de Administrare a Instanțelor
Judecătorești (AAIJ), subordonată Ministerului Justiţiei, cu statut de persoană
juridică de drept public în conformitate cu art. 55 a Legii 514 din 06.07.1995
privind organizarea judecătorească și Regulamentul privind organizarea și
funcționarea activității Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 650 din 26.05.2016.

Această instituție inter alia examinează și adresările instanţelor
judecătoreşti referitor la erorile din Programul Integrat de Gestionare a
Dosarelor şi coordonează efectuarea modificărilor, rectificărilor solicitate,
pentru a asigura corespunderea acestuia cu cerinţele stabilite de legislaţie. Doar
pe parcursul anului 2017, până la 31 decembrie inclusiv, în adresa AAIJ au
parvenit 950 demersuri de corectare a erorilor, de la instanțele judecătorești,
referitoare la Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor, cât și în privința
unor funcționalități ale sistemul de înregistrare audio a ședințelor de judecată
(SRS Femida).
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La 20 martie 2018, Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărârea
nr. 150/8 cu privire la demersul Programului pentru Justiţie Transparentă
referitor la desemnarea unor instanțe-pilot în vederea testării noului Modul de
Raportare Statistică Electronică (MRSE) din cadrul Programului Integrat de
Gestionare a Dosarelor, a desemnat în calitate de instanțe-pilot în vederea
testării noului Modul de Raportare Statistică Electronică (MRSE) din cadrul
Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, următoarele instanțe
judecătorești:
- Judecătoria Soroca;
- Judecătoria Comrat;
- Judecătoria Cahul;
- Curtea de Apel Comrat;
- Curtea de Apel Cahul;
- Curtea de Apel Bălți.

Plenul CSM a reținut faptul că statistica judiciară are o importanță
substanțială în evaluarea şi îmbunătățirea performanței instanțelor judecătoreşti,
consolidarea eficienței actului de înfăptuire a justiției şi calității serviciilor
instanțelor, iar pe parcursul ultimilor ani, cu eforturile conjugate ale
Consiliului Superior al Magistraturii, Agenției de Administrare a Instanțelor
Judecătorești și instanțelor judecătorești au fost realizate mai multe măsuri în
vederea documentării integrale a dosarelor electronice conținute în Programul
Integrat de Gestionare a Dosarelor, având drept scop implementarea raportării
statistice electronice în cadrul instanțelor judecătorești. Totodată, în perioada
de referință, cu suportul programelor de asistență tehnică ale Agenției Statelor
Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), funcționalitățile Modulului
de Raportare Statistică, parte componentă a Programului Integrat de
Gestionare a Dosarelor au fost îmbunătățite, fiind incorporate în formă
electronică toate rapoartele statistice ce reflectă evidența ținută de instanțele
judecătorești pe suport material.

În contextul realizării Planului de acţiuni al Agenţiei de Administrare
a Instanţelor Judecătoreşti (AAIJ) pentru anul 2017, în perioada noiembrie-
decembrie 2017 a fost efectuat sondajul de opinie în cadrul judecătoriilor și
curților de apel, angajații fiind solicitați să răspundă la mai multe întrebări ce
vizează gradul de satisfacţie privind serviciile prestate de operatorul tehnic al
sistemului ÎS “Centrul de Telecomunicaţii Speciale”(CTS) şi setarea
aplicaţiilor soft, echipamentelor IT utilizate în instanţe, de către CTS.

În acest context, a fost diseminat un model de chestionar anonim ce
urma a fi completat on-line de oricare doritor dintre angajaţii instanţelor.

Chestionarul de evaluare a conținut 7 întrebări și câte un câmp pentru
comentarii deschise la fiecare întrebare, în cazul în care respondenţii aleg să
încercuiască”1”, “2” sau “3”, iar la sfârșit se acordă posibilitatea înserării unor
comentarii generale.
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Răspunsurile colectate au fost introduse în formulare electronice de
tip „google-forms”, care permit curăţarea şi analiza datelor cu ajutorul
aplicaţiei Microsoft Excel.

Sondajul a fost efectuat pe un eșantion de 355 respondenți din 15
instanțe judecătorești, dintre care 2 curţi de apel şi 13 judecătorii. Menționăm
că eșantionul inițial preconizat viza toate cele 19 instanțe judecătorești, însă s-
au expus doar 15. Funcţiile respondenţilor nu au fost specificate, chestionarele
fiind anonime.
1. Întrebarea privind funcționalitatea produselor soft şi reţelelor digitale
instalate în instanţe

Menţionăm că 250 respondenţi, ceea ce constituie aproximativ 71%,
apreciază nivelul funcţionării softurilor instalate cu calificativele “bine” şi
“foarte bine”. 74 de respondenţi au acordat calificativul cu numărul “3”, 20 -
calificativul “2”, 11 au marcat calificativul “1”.

Situaţia în % poate fi vizualizată în diagrama prezentată în figura 3.
Calificativul mediu acordat la întrebarea respectivă este 3,72, adică

“bine”.
2. Întrebarea privind procedura eliminării erorilor din PIGD

Menţionăm că 220 respondenţi au apreciat serviciile de eliminare a
erorilor din PIGD cu calificativele “bine” şi “foarte bine”, ceea ce constituie
aproximativ 62 % din totalul respondenţilor participanţi la sondaj. 93 de
respondenţi au acordat calificativul cu numărul “3”, 31 au acordat calificativul
“2”, 11 - calificativul “1”.

În medie, respondenții au apreciat procedura eliminării erorilor din
PIGD cu calificativul ”bine”, adică nota medie 3,58.
3. Întrebarea privind ajustarea, modificarea produselor soft instalate în
conformitate cu necesităţile instanţei

Menţionăm că 249 respondenţi (aproximativ 70% din respondenţi) au
apreciat lucrările de ajustare a produselor soft cu calificativul “bine” şi “foarte
bine”.

Au apreciat cu calificativul “1” 10 respondenţi, 23 - cu calificativul
“2”, 73 – cu calificativul “3”. Astfel, mai puţin mulţumiţi constituie
aproximativ 30 % din totalul respondenţilor participanţi la sondaj.

În medie, respondenții au apreciat serviciile de ajustare, modificare
de către CTS a produselor soft instalate în conformitate cu necesitățile
instanțelor cu calificativul ”bine, apreciind cu nota medie 3,72.
4. Întrebarea privind funcţionalitatea sistemelor antivirus

Menţionăm că 270 de respondenţi au apreciat sistemele antivirus cu
note de “bine” şi “foarte bine”, ceea ce constituie aproximativ 77 de % din
totalul participanţilor la sondaj.

Referitor la întrebarea indicată 12 respondenţi – au marcat
calificativul “1”, 15 – calificativul “2”, 58 – calificativul “3”.
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Respondenții au apreciat funcţionalitatea sistemelor antivirus cu
calificativul ”bine”, nota medie constituind 4.005
5. Întrebarea privind calitatea şi frecvenţa lucrărilor de profilaxie

Aproximativ 69% din participanţii la sondaj reprezintă respondenţii
care au marcat calificativul “bine” şi “foarte bine”ce ţine de calitatea şi
frecvenţa lucrărilor de profilaxie.

La această întrebare, 63 respondenţi au marcat calificativul ”3”, 34
respondenţi - calificativul “2”, 14 au apreciat cu calificativul “1”.

În total, mai puţin mulţumiţi de lucrările de profilaxie, prestate de
către Centrul de telecomunicaţii speciale, sunt aproximativ 31% din
participanţii la sondaj.

In general, nota medie acordată de respondenți cu referire la calitatea
și frecvența lucrărilor de profilaxie constituie – 3.74, adică calificativul ”bine”.
6. Întrebarea referitor la soluţionarea cererilor privind schimbarea
numelui de utilizator, a parolelor şi nivelurilor de acces

Menţionăm că cei satisfăcuţi de procedura în cauză sumează
aproximativ 83% din participanţii la sondaj, iar mai puţin mulţumiţi constituie
aproximativ 17 %. Respondenții au apreciat serviciile de soluționare a
cererilor privind schimbarea numelui de utilizator, a parolelor și
nivelurilor de acces cu nota medie (4,11), adică calificativul ”bine”.
7. Întrebarea privind aprecierea monitorizării şi menţinerii tehnice a
serviciilor de internet

Menţionăm că au apreciat cu calificativ de “bine” şi “foarte bine”,
263 respondenţi, ceea ce constituie aproximativ 74% din participanţi.

La întrebare 10 respondenţi au apreciat cu nota “1”, 13 – nota “2”,
69 – nota “3”. În total, mai puţin mulţumiţi de serviciile internet, prestate la
staţia de lucru din instanţa de judecată, sunt circa 26% din participanţii la
sondaj.
Concluziile sondajului. În general, respondenții au apreciat monitorizarea și
menținerea tehnică a serviciilor Internet cu nota medie (3,89), adică
calificativul ”bine”.

În general utilizatorii PIGD și SRS Femida sunt mulțumiți de calitatea
serviciilor prestate de către Centrul de Telecomunicații Speciale, media
răspunsurilor oferite la toate întrebările constituind 3.82, ceea ce prezumă
faptul că în rezultatul sondajului serviciile au fost apreciate cu
calificativul ”bine”.

Totodată, menționăm că comentariile înserate în chestionare vor ajuta
Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești să evalueze și să
îmbunătățească activitatea proprie şi serviciile contractate, ținând cont de
obiecțiile şi sugestiile prezentate de instanțele de judecată.

În același context, AAIJ își propune să ajusteze contractul anual
încheiat cu ÎS ”Centrul de telecomunicații speciale”, în scopul îmbunătățirii
aspectelor ce țin de asigurarea constantă a funcționalității, mentenanței,
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precum și a securității sistemului informațional judiciar, echipamentelor și
infrastructurii informaționale din instanțele judecătorești din Republica
Moldova, prin prestarea serviciilor de întreținere și deservire tehnică a
echipamentului din sistemului informațional judiciar, a platformei unice de
hostare a paginilor web, a echipamentului de înregistrare audio, asigurarea
securității transmiterii informațiilor în cadrul sistemului.

La etapa actuală AAIJ continuă să desfășoare o serie de activități
concrete menite să elimine erorile tehnice apărute în PIGD, care se repetă și
care necesită intervenții la nivel de dezvoltare. Astfel, cu suportul Programului
pentru Justiţie Transparentă va fi contractată în 2018 o companie IT care
urmează să înlăture erorile tehnice raportate de instanțele care utilizează
versiunea actuală a PIGD, din momentul implementării acesteia.

Totodată, AAIJ în colaborare cu CTS precum şi după caz cu suportul
Programului pentru Justiţie Transparentă, urmează să întreprindă măsurile ce
se impun pentru a remedia în măsura posibilităţilor carenţele raportate de
respondenţii la prezentul sondaj.
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Summary
The new European public procurement directives highlight the need to achieve
the rights of individuals to participate in public procurement in the European
Union (EU) countries. The reason is that 23 million small and medium-sized
enterprises (SMEs) in the EU, that present about 99% of all enterprises and
offering over 100 million jobs, play a fundamental role in contributing to
economic growth, social cohesion and job creation, demonstrating a major
source of innovation, being vital to sustaining and expanding employment. The
spectrum of individuals' rights in the participation in the public procurement
process in EU countries can be seen as a guaranteed and necessary
implementation, thanks to the substantial, beneficial changes provided in the
European directives and the good practices in that field.
Key-words: rights, public procurement, directives, principles, strategy, bidder,
authority.

O dată cu dezvoltarea unor blocuri comerciale mari, precum Uniunea
Europeană, o dată cu deschiderea Europei de Est şi cu îmbunătăţirile aduse de
Organizaţia Mondială a Comerţului, pieţele au devenit internaţionale. Funcţia
tradiţională a achiziţiilor, cu orientare administrativă, s-a confruntat cu
dificultăţi considerabile în adaptarea la aceste schimbări. Majoritatea
achizitorilor au continuat să se aprovizioneze, în cea mai mare parte, din surse
situate în economia lor de origine, în timp ce achizitorii mai informaţi au
încercat să se aprovizioneze acolo unde puteau obţine cel mai bun raport preţ-
calitate.Amintim, în contextul respectiv, că termenul de „achiziţii publice” este
folosit pentru a descrie obţinerea de lucrări, produse şi servicii de către
autorităţi publice naţionale, regionale sau locale. Regulile de achiziţii publice
se referă la proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de
produse, servicii şi lucrări în Uniunea Europeană. Doctrinarii definesc
termenul de ”achiziție publică” ca fiind dobândirea definitivă sau temporară,
de o persoană juridică, definită ca autoritate contractantă, a unor produse,
lucrări sau servicii, prin atribuirea unui contract de achiziție publică [6].

Sectorul public, utilităţile şi alte entităţi definite ca ”autorităţi
contractante” trebuie să obţină produse, servicii şi lucrări pentru o varietate
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largă de activităţi pe care le desfășoară. Majoritatea contractelor pe care le
atribuie trebuie făcute publice atât pe plan naţional, cât şi pe plan european, cu
respectarea deplină a tuturor principiilor achiziţiilor publice. Regulile pe baza
cărora se atribuie contractele de achiziţii publice sunt menite să asigure
libertatea de mișcare a bunurilor şi serviciilor în Uniunea Europeană şi să
garanteze că procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică
respectă reglementările privind libera concurenţă [4, p. 5].

În ultimii ani, sectorul public, în care se încadrează autorităţile
responsabile de sănătatea publică, autorităţile locale, structurile responsabile
de aprovizionările militare şi industriile anterior naţionalizate, a dedicat o
cantitate considerabilă de timp şi a întreprins eforturi importante în încercarea
de a-şi îmbunătăţi activităţile de achiziţii şi aprovizionare. În unele cazuri,
unităţile din acest sector mai au încă mult de muncit pentru a ajunge din urmă
organizaţiile achizitoare avansate din sectorul privat, deşi, nu putem spune că
toate practicile considerate ca „cele mai bune” provin din sectorul privat sau că
toate funcţiile de achiziţii din sectorul privat sunt avansate. Astfel, în
perioadele de inflaţie înaltă, organizaţiile cu funcţii de achiziţii dezvoltate s-au
descurcat sensibil mai bine în ceea ce priveşte controlul creşterilor de preţuri,
decât organizaţiile în care achiziţiile şi aprovizionarea nu erau la fel de bine
dezvoltate. Această realitate nu a trecut neobservată şi, în prezent, se acordă
mai multă atenţie funcţiilor şi departamentelor implicate în negocierea
preţurilor. Managementul de vârf a devenit, în majoritatea cazurilor, cu mult
mai conştient de necesitatea de a dezvolta o activitate de achiziţii care să poată
face faţă inflaţiei de o manieră mai eficace.

Mai jos vom descrie unele avantaje din unele state europene în ceea
ce privește realizarea drepturilor persoanelor de a participa la procesul de
achiziții publice. Așadar,sistemul achizițiilor publice din Croația a trecut prin
schimbări semnificative în ultimii zece ani. În perioada dată, legislația a fost
modificată constant și adaptată cerințelor UE. În 2005, directivele privind
achizițiile publice nr. 17/2004 și 18/2004 au adus modificări importante legii,
printre care transferul dreptului de a utiliza procedura cu negociere fără
publicarea unui anunț către autoritățile contractante, fără aprobarea prealabilă a
Oficiului pentru Achiziții Publice, eliminarea dreptului Guvernului croat de a
determina anumite interese în achizițiile publice și adaptarea terminologiei din
domeniul achizițiilor publice la cea a CE [3].

Noul val de reglementări a fost semnificativ determinat de aderarea
Republicii Croate la Uniunea Europeană, care a implicat și alinierea la acquis-
ul UE. Prin urmare, autoritățile croate au fost nevoite să inițieze un proces de
reformă care a transformat legea într-un exemplu de bune practici,
implementând o serie de mecanisme, datorită cărora sistemul a devenit mai
transparent și a fost consolidat. Au fost incluse noi caracteristici care permit
atât ofertanților, cât și funcționarilor publici să își îndeplinească sarcinile în
baza unor direcții mai clar definite. Cu toate acestea, chiar dacă legislația

http://conspecte.com/Managementul-achizitiilor/aspectele-strategice-ale-achizitiilor.html
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anunța noile Directive Europene care au intrat în vigoare în 2014, aspectele
practice, instruirea personalului și acomodarea publicului cu procedurile de
achiziții publice s-au dovedit a fi o misiune dificilă. Prin urmare, asemenea
oricărui nou sistem implementat, instruirea personalului, monitorizarea
implementării procedurilor și trecerea prin abordarea formală a autorităților
contractante sunt în continuare obiective de îndeplinit pe termen lung.

Autoritățile de stat din Croația au identificat și alte aspecte importante
ce necesită a fi diminuate sau chiar ”eliminate”. Astfel, pot fi menționate:
 l

ipsa standardizării / cataloagelor de furnituri;
 r

itmul lent de implementare a unor strategii bine structurate (de exemplu,
e-achizițiile);

 n
ecesitatea profesionalizării funcționarilor în domeniul achizițiilor;
fluctuațiile angajaților;

 l
ipsa unei infrastructuri IT moderne pentru sistemul central de achiziții;
incapacitatea de a finaliza procedurile la timp din cauza apelurilor repetate;

 j
ustificarea anumitor categorii de achiziții; implementarea achizițiilor
publice verzi;

 c
orupția, clientelismul, mita;

 p
revalența criteriului celui mai mic preț în acordarea contractelor.

Totodată, adoptarea Strategiei Europa 2020, pe fondul unei crize
economice profunde şi al intensificării provocărilor pe termen lung, rezultate
din aspecte precum globalizarea, presiunea asupra modului de utilizare a
resurselor şi îmbătrânirea populaţiei, a reprezentat un moment de reflecţie şi
asupra rolului achiziţiilor publice. În sensul dat, Strategia Europa 2020 a
propus o nouă viziune economică destinată să ajute Uniunea Europeană să iasă
din criză şi să edifice o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii,
cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, de productivitate şi de
coeziune socială, în care politica de achiziţii publice este abordată prin
raportare la utilizarea eficientă a fondurilor publice cu asigurarea creşterii
calităţii şi eficienţei serviciilor publice[2, p. 37].

De menționat că în România, în rezultatul studiilor asupra
modificărilor aduse noului Cod Penal, au fost introduse incriminări care țin
mai degrabă de sancționarea ”înțelegerilor cartelare” decât de tratarea din
perspectivă penală a încălcărilor grave ale legislației achizițiilor publice, prin
înțelegeri incorecte între persoane din sectorul public și din cel privat [8, p. 3].
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Aceasta lipsă ridică probleme majore pentru organele de urmărire penală care
se văd nevoite să utilizeze infracțiunea de abuz în serviciu pentru a trage la
răspundere pe cei care abuzează de bugetul public prin achiziții publice
păguboase pentru stat. Construirea unui dosar pe această infracțiune este fără
îndoială mai complicată decât construirea unui dosar pe o infracțiune clar
definită care privește încălcări ale legii în utilizarea banilor europeni. Totuși,
monitorizarea achizițiilor publice nu este un moft al societății civile, ci vizează
reducerea corupției și fraudelor din achizițiile publice. Și aceasta deoarece
contractele de achiziții sunt un domeniu vulnerabil la riscurile de corupție, or
un contract public presupune interacțiunea dintre sectorul public și cel privat.

Actualmente, circa 15% din PIB-ul mondial se mișcă anual prin
contractele publice încheiate între Guvern și sectorul privat, iar potrivit
statisticilor internaționale, costurile corupției ar fi de circa 20%-25% din
bugetul unei achiziții. Aceste cifre transpuse la contextul Republicii Moldova,
luând în considerare că valoarea achizițiilor în 2016 s-a cifrat la circa 7,5
miliarde lei, ne ajută să estimăm costurile corupției în achizițiile publice din
Moldova, care s-ar ridica la 1,5 miliarde lei [5].Este vizibil necesară o
îmbunătățire legislativă a procedurilor de achiziție publică, simplificarea pe cât
posibil a părții mai puțin utile de detaliere a documentației care implică un
volum mare de muncă și care datorită atenției acordate, ar putea implica
neglijarea elementelor esențiale [6].

Și, nu în ultimul rând, putem afirma că, în ceea ce privește drepturile
persoanelor de a participa la desfășurarea achizițiilor publice în statele Uniunii
Europene, acestea sunt într-o strânsă corelație cu realizarea următoarelor
principii: [1]transparenţa, în sensul de a obliga autoritatea contractantă să
comunice informaţii potenţialilor ofertanţi atât înainte de atribuire (cu excepţia
situaţiilor în care directivele permit negocierea fără publicare prealabilă), cât şi,
ulterior, prin publicarea anunţului de atribuire a contractului; nediscriminarea
şi tratamentul egal al ofertanţilor pe întreaga perioadă de derulare a procedurii;
redactarea şi aducerea la cunoştinţă, în prealabil, potenţialilor ofertanţi a unei
documentaţii de atribuire care să cuprindă cel puţin specificaţii tehnice şi
descrierea regulilor aplicabile în vederea atribuirii;precizarea procedurilor de
revizuire la care pot apela ofertanţii care se consideră prejudiciaţi pe parcursul
derulării procedurii.

În concluzie, spectrul drepturilor persoanelor de a participa la
procesul de achiziții publice, în statele UE, poate fi privit ca unul garantat și
necesar a fi implementat, grație atât modificărilor substanțiale, benefice,
prevăzute în directivele europene, cât și a bunelor practici existente din
domeniul vizat.
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APA – AURUL ALBASTRU
UN BUN PUBLIC ŞI UN SERVICIU PUBLIC

WATER – THE BLUE GOLD. A PUBLIC GOOD AND A PUBLIC
SERVICE

MĂNDIŢA CRISTEA,
doctorand

Universitatea de Stat din Moldova

Abstract
British poet W.H. Auden best expressed the value of water through the

verse „Thousands have lived without love, not one without water” (Auden,
1967) „Thousands have lived without love, no one without water.”Analyzing
the difficulties and challenges facing the Republic of Moldova in strengthening
democracy and human rights, as well as the concept of regionalization and
water supply and sewerage services, in choosing the "modeling" model of
regionalization, development of public-private partnership, we express our
opinion that it is appropriate for Moldova to protect its water sources and
guarantee the right to water through the fundamental law, the Constitution.

Key-words: drinking water, blue gold, public good guaranteed by the
Constitution

Problema apei potabile şi a sanitaţiei este analizată, tratată şi
dezvoltată de specialişti din întreaga lume, din diverse domenii de activitate.

La o simplă accesare, găsim pe internet informaţii din toate domeniile
privind apa potabilă, canalizarea şi salubritatea, defecarea deschisă, poluare,
boli asociate etc., despre schimbările climaterice şi creşterea populaţiei ca fiind
cele mai importante riscuri legate de mediul înconjurător.

Precipitaţiile abundente/inundaţiile sau lipsa acestora/seceta şi
creşterea nivelului mării împreună cu schimbările de temperatură afectează
calitatea apei, prejudiciind sănătatea prin mai multe moduri: reducerea
resurselor de apă potabilă, degradarea resurselor alimentare, înmulţirea
bacteriilor şi a rezistenţei acestora, răspândirea bolilor etc.

Contaminarea apei şi ameninţarea siguranţei alimentelor vor afecta
diferit statele dezvoltate şi pe cele în curs de dezvoltare, în funcţie de zona
geografică, vârsta populaţiei, crize care ar putea conduce la destabilizare şi
conflicte.

De aceea, aşa cum spuneam, specialişti din toate domeniile tratează
aspectul primordial privind apa potabilă atât din punct vedere cantitativ, cât şi
calitativ.

În urma previziunilor sumbre privind apa potabilă, cercetătorii au
găsit, pe lângă gospodărirea şi monitorizarea eficientă a consumului de apă,
soluţii de transformare a apelor nepotabile în apă pozabilă.
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Desalinizarea apelor marine şi oceanice este considerată o soluţie
durabilă, deşi costisitoare din punct de vedere financiar. Construcţia unei staţii
de desalinizare a apei marine poate costa peste 2/300 milioane de dolari,
cheltuielile continuând şi după construcţia acesteia, fiind datorate în primul
rând consumului mare de energie. Pe lângă costurile mari, dezavantajele unei
astfel de staţii sunt îngrijorătoare din punctul de vedere al specialiştilor privind
protecţia ecosistemelor marine. Aceştia mai preconizează distrugerea
ţărmurilor, a zonelor de vărsare a apelor în mări/oceane, precum şi a apelor
subterane. Totuşi, astfel de staţii funcţionează aproximativ din anii 1970 în
state precum Arabia Saudită, Kazahstan, Italia, Spania, Grecia, Belgia, Olanda.

Un alt procedeu de purificare este osmoza inversă, constând în
reciclarea apelor uzate prin microfiltrare, filtrare prin membrane de celuloză şi
filtrare cu UV.

De asemeni, în domeniul agriculturii s-au dezvoltat metode de
economisire a apelor pentru irigaţii folosindu-se procedee ca:
- Irigare prin picurare – procedeu prin care apa este transportată direct la
rădăcină „picătură cu picătură”, apa consumată fiind redusă cu aproximativ
50/60%;
- Utilizarea apometrelor pentru determinarea consumului de apă în anumite
perioade, în vederea reducerii cantității de apă folosită inutil;
- senzori de umiditate, camera cu termoviziune etc.

În urma cercetărilor şi studiilor, Arjen Hoekstra, profesor universitar
în domeniul managementului apelor la Universitatea din Twente (Olanda), în
timp ce lucra la Institutul UNESCO pentru Educaţia Apelor, a creat în anul
2002 “amprenta de apă” ca unitate de măsură a consumului de apă consumată
şi poluată.

În anul 2008, prof. A. Hoekstra a înfiinţat împreună cu unele
organizaţii neguvernamentale, companii şi oameni de afaceri, reprezentanţi ai
societăţilor civile şi ai mediului academic, reţeaua WATER FOOTPRINT, cu
scopul de a demonstra modul în care evaluarea amprentei poate ajuta la
utilizarea durabilă a apei.

Conform Water Footprint, “Amprenta de apă este o măsură a
consumului umanităţii de apă dulce în volumele de apă consumată şi gradul
de poluare” *

În viziunea specialiştilor afiliaţi acestei reţele, o imagine exactă a
cererii actuale şi o estimare cât mai reală a consumului viitor de apă pentru
agricultură, energie, industrie şi pentru satisfacerea nevoilor umane ar ajuta la
evaluarea şi găsirea soluţiilor adecvate pentru conservarea şi regenerarea
surselor de apă.

La nivel mondial, începând cu Conferinţa din anul 1972 când au fost
luate în considerare drepturile familiei într-un mediu sănătos și productiv,
Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a continuat să completeze,
să extindă şi să implementeze dezvoltarea durabilă, creând „Obiective Globale
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de Dezvoltare Durabilă”, adoptând în anul 2015 „Agenda 2030” prin care s-a
urmărit acoperirea celor mai importante aspecte ale dezvoltării sociale și
economice, inclusiv sărăcia, foametea, sănătatea, educaţie, egalitatea de gen,
apa, canalizarea, energia, încălzirea globală, mediul şi justiţia socială.

Obiectivele „generale” sunt:
1. Fără sărăcie – eliminarea sărăciei în rândul copiilor, adolescenţilor şi a
familiilor, evitarea excluziunii sociale.
2. Foamete „zero” – înlăturarea foametei, asigurarea siguranţei alimentare.
3. Sănătate și bunăstare – garantarea unei vieți sănătoase. Acest obiectiv
se concentrează pe creșterea speranței de viață, reducerea mortalității infantile
și a maladiilor grave (precum HIV/SIDA, malarie, TBC, poliomielită etc.), în
special în statele în curs de dezvoltare.
4. Educație de calitate – dezvoltarea oportunităților de învățare de-a lungul
vieții pentru toți.
5. Egalitate de gen – recunoaşterea drepturilor tuturor oamenilor şi impunerea
aceleaşi îndatoriri.
6. Apă curată şi sanitație – gospodărirea durabilă al apei, acces garantat la apă
și sanitație pentru toți.
7. Energie curată şi la prețuri accesibile –accesul tuturor la energie la preţuri
accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern.
8. Muncă decentă şi creștere economică – creșteri economice susținute,
deschise tuturor şi durabile, ocuparea forței de muncă şi a unei munci decente
pentru toţi.
9. Industrie, inovaţie şi infrastructură – construcţii rezistente, încurajarea
dezvoltării şi adoptării soluţiilor moderne de perfecţionare în toate domeniile
de activitate, dezvoltarea producţiei.
10. Inegalităţi reduse – reducerea inegalităților în interiorul țărilor şi de la o
țară la alta.
11. Oraşe şi comunităţi durabile – dezvoltarea orașelor şi a așezărilor umane,
accesul la locuinţe adecvate, sigure şi salubre, accesibile ca preţ.
12. Consum şi producţie responsabile –implementarea şi gestionarea eficientă
a resurselor naturale, eradicarea risipei de alimente, reciclarea şi refolosirea
deşeurilor.
13. Acţiune climatică – combaterea schimbărilor climatice şi reducerea
impactului acestora, integrarea şi implementarea măsurilor în toate statele prin
politici şi strategii naţionale.
14. Viaţa acvatică – menţinerea valorilor apelor oceanelor şi a mărilor calitativ
şi cantitativ, protejarea resurselor marine şi a mediului acvatic.
15. Viaţa terestră – ocrotirea, apărarea şi refacerea ecosistemelor terestre,
gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării şi a degradării
solului, precum şi regenerarea acestora etc.
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16. Pace, justiţie şi instituţii eficiente – crearea unor colectivităţi pașnice,
promovarea relaţionărilor armonioase, acces egal la justiție pentru toţi cetăţenii;
crearea unor instituții eficiente, responsabile.
17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor – Asociere economică, politică
şi socială în vederea realizării „obiectivelor durabile”.

Pentru implementarea obiectivelor, summiturile mondiale au iniţiat şi
dezvoltat strategii şi planuri, inclusive pentru realizarea obiectivului nr. 6, cum
ar fi: Planuri de Management Integrat al Resurselor de Apă (IWRM) şi Planuri
de Eficiență în domeniul Apelor (WEP), continuând cu “Sisteme de sanitaţie
durabilă – gospodărirea apelor uzate” şi Planuri de combatere a defecaţiei
deschise.

La nivel regional, Uniunea Europeană a adoptat o serie de Directive
privind protecţia mediului, apa (sisteme de alimentare cu apă potabilă, calitatea
apei potabile, deficitul de apă şi seceta, inundaţiile etc.) şi tratarea apelor uzate,
apele minerale şi apele medicinale, sănătate.

Directiva europeană privind calitatea apei destinată consumului uman
instituie norme comunitare privind calitatea apei potabile, permiţând statelor
membre să reglementeze la nivel naţional nerespectarea acestora.

Directiva comunitară privind tratarea apelor urbane reziduale
stabileşte că atât statele membre, cât şi cele aflate în preaderare, trebuie să
elaboreze şi să prezinte Comisiei Europene programele naţionale privind
evacuarea apelor uzate.

Datorită faptului că Uniunea Europeană trata apa potabilă ca un bun
comercial, cetăţenii şi-au exprimat îngrijorarea faţă de faptul că datorită
politicii comunitare nu toţi oamenii vor avea acces la apă potabilă şi la
canalizare, solicitând Comisiei Europene să oprească liberalizarea acestor
servicii.

Deşi iniţiativa cetăţenească „Right2Water” a înaintat Comisiei această
petiţie în septembrie 2013, Uniunea Europeană a luat unele măsuri abia
începând cu anul 2015, „în acord cu obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 6 și
cu obiectivul aferent al <accesului universal și echitabil la apă potabilă sigură
și accesibilă pentru toți>” (Propunere de DIRECTIVĂ A
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind calitatea apei
destinate consumului uman) (2), după adoptarea de către liderii mondiali, în
cadrul ONU, a obiectivelor de dezvoltare durabilă „Agenda 2030”.

În acest context, de nesiguranţă legislativă la nivel comunitar, datorită
presiunii unor administraţii ori companii private de a concesiona furnizarea
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, luând în considerare eforturile
mai multor state membre ale uniunii de a remunicipaliza serviciile publice
privind apa potabilă, Parlamentul Sloveniei a adoptat şi „înscris” în legea
fundamentală a statului, Constituţia, dreptul la apă, fiind primul stat European
care ia această măsură de a garanta accesul la apă „direct şi non-profit”.
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Republica Moldova, stat membru al ONU din 1992 şi semnatară a
„Acordului de Parteneriat şi Cooperare (APC)” cu Uniunea Europeană, acord
semnat în anul 1994 cu intrare în vigoare în anul 1998 pentru o perioadă de 10
ani, precum şi a altor acorduri încheiate cu UE, a depus constant eforturi
pentru promovarea democraţiei şi a drepturilor omului, pentru dezvoltare
economică şi socială, reuşind după destul de mulţi ani să adopte strategii şi
planuri de implementare a măsurilor negociate.

Cu toate acestea, în domeniul resurselor de apă, al colectării şi
epurării apelor reziduale urbane, protecţia mediului înconjurător şi a politicii
de dezvoltare regională, s-a reuşit transpunerea în legislaţia naţională a
prevederilor comunitare, atât prin armonizarea şi revizuirea normelor existente,
cât şi prin adoptarea unora noi.

Conform “Strategiei privind aprovizionarea cu apă şi canalizare a
localităţilor din Republica Moldova” aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.
662 din 13.06.2007, rezultă că Moldova are suficiente rezerve pentru
aprovizionarea populaţiei cu apă potabilă.

Pentru ca aceste resurse să nu se epuizeze, Parlamentul Republicii
Moldova a adoptat o serie de norme privind protecţia surselor de apă şi de
alimentare cu apă potabilă contra poluării şi gestionarea eficientă şi durabilă a
acestora prin: Legea nr. 272 privind apa potabilă, Codul apelor al Republicii
Moldova nr. 1532, Legea nr. 1402 a serviciilor publice de gospodărire
comunală, Legea nr. 303 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare.

Analizând dificultăţile şi provocările cu care se confruntă Republica
Moldova privind consolidarea democraţiei şi a drepturilor omului, precum şi a
conceptului de regionalizare şi serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare,
în alegerea “modelului” de regionalizare, de dezvoltare a parteneriatului
public-privat, ne exprimăm opinia că este oportun pentru Moldova să îşi apere
sursele de apă şi să garanteze dreptul la apă prin legea fundamentală,
Constituţia.

În afară de Slovenia, singurul stat al Uniunii Europene care
garantează accesul populaţiei la apă, potrivit amendamentului: „resursele de
apă reprezintă un bun public gestionat de stat. Resursele de apă trebuie
folosite în mod durabil, în primul rând pentru a furniza cetățenilor apă
potabilă și gospodăriilor apa necesară și, prin urmare, nu sunt un bun
comercial”, alte 15 state din lume au acest drept garantat prin Constituţie:
- Republica Populară Congo: "(...) dreptul de acces la apă potabilă (...) sunt
garantate";
- Egipt: "(...) apă curată (...) «sunt garantate drepturile»;
- Kenya: "(1) orice persoană are dreptul la: (b) locuinţe la preţuri accesibile
şi adecvate şi la standarde rezonabile de salubrizare; … (d) la apă curată şi
sigură în cantităţi adecvate";



235

- Maroc, Niger, Somalia, Africa de Sud, Tunisia, Uganda, Zimbabwe, Bolivia,
Ecuador, Mexic, Nicaragua, Uruguay, Maldive, Fiji, sunt state care asigură
cetăţenii că apa potabilă şi sanitaţia sunt un bun public, al tuturor, şi garantează
accesul la acestea direct prin administraţiile publice (centrale ori locale) non-
profit.

Dreptul la apă nu trebuie privatizat pentru profitul companiilor, prin
mărirea preţurilor în detrimentul calităţii.

Şi în România cetăţenii au iniţiat campanii privind garantarea
accesului la apă:
- “Apa nu este un lux, este un drept!”;
- “Apa potabilă drept garantat prin Constituţie şi în România”;
- “Spune NU privatizării apelor minerale din România”;
- “NU taxei pe apa de ploaie”;
- “Resursele naturale sunt bunuri ale poporului, nu marfă a politicienilor”.
Concluzii:

Toate statele lumii au adoptat în legislaţia internă coduri, legi, norme
şi regulamente privind gestionarea şi managementul resurselor de apă potabilă.

Achiesăm opiniei statelor care au considerat că resursele de apă aflate
între graniţele statului respectiv, atât ape de suprafaţă, cât şi cele subterane,
sunt în primul rând un bun public accesibil tuturor cetăţenilor, considerând că
protejarea resurselor de apă este prioritară, iar asigurarea populaţiei că acesta
rămâne un bun public garantat prin Constituţie.

Pentru realizarea acestor deziderate este necesară, în primul rând,
voinţa politică de adoptare şi garantare a drepturilor cetăţenilor privind accesul
la apă curate, potabilă, prin legea fundamental prin furnizarea serviciilor prin
administraţiile publice în mod direct şi non-profit.

De asemenea, legiferarea unor norme privind accesul cetăţenilor la
împrumuturi cu dobânzi mici, garantate de stat în vederea construirii şi
dezvoltării sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare.

Intensificarea conştientizării populaţiei cu privire la importanţa
sanitaţiei, în general, a igienei şi sănătăţii personale, în particular.

Totodată, pentru îndeplinirea şi implementarea obiectivelor privind
apa şi canalizarea, educaţia sanitară şi implicarea colectivă sunt imperios
necesare. Chiar dacă statul găseşte resurse financiare pentru îndeplinirea,
integrarea şi punerea în funcţiune a obiectivelor, fără înţelegerea şi contribuţia
personală şi colectivă a cetăţenilor, aceste eforturi nu îşi îndeplinesc scopul.
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Abstract
Parliamentarianism as a legal category is a multidimensional and complex
phenomenon. When defining parliamentarism as a subject of research, a series
of methodological issues arise. Despite the frequent use of the concept of
„parliamentarism” by scholars, there are still many uncertainties and
questions about its essential characteristics. Perceiving parliamentarism only
as a variety of forms of government is clearly insufficient. Parliamentarism is
a multi-faceted phenomenon, with a complex internal structure, encompassing
interdependent elements. Parliamentarianism also defines the organization of
public life, the level of assurance of the rights, obligations and freedoms of
citizens, i.e. the degree of democratization of society. As a result,
parliamentarianism can only be related to democratic governance, although
there may be parliaments in authoritarian regimes.
Keywords: parliamentarism, parliament, democracy, form of government,
political regime, vox populi, political party, democratic values.

Parlamentarismul ca categorie juridică este un fenomen
multidimensional și complex. Atunci când definim parlamentarismul ca
subiect de cercetare, apar o serie de probleme metodologice. În pofida folosirii
frecvente de către cercetători a conceptului de „parlamentarism”, în ceea ce
privește caracteristicile sale esențiale sunt încă multe incertitudini (ambiguități)
și întrebări.

În cercetările științifice ce țin de parlamentarism apar un șir de teorii
raportate la anumite perioade în dezvoltarea societății. În știința juridică
modernă se poate vorbi despre două abordări principale ale interpretării
fenomenului parlamentarismului. Prima abordare poate fi denumită în mod
convențional „statală”, în care parlamentarismul este privit ca o formă de
guvernare (Крылов, 1963, p. 3). Credem că această viziune simplifică esența
problemei. Din timpuri străvechi, formele de guvernare au fost înțelese ca o
metodă de exercitare a puterii prin: guvernarea mulțimii (politia), unei
persoane (monarhie), unui grup de oameni (aristocrație) sau a poporului
(democrație). Parlamentul a existat și există în state cu diferite forme de
guvernare. Parlamentarismul poate fi interpretat ca o modalitate de organizare
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a puterii de stat în cadrul uneia sau altei forme de guvernare, dar nu ca o formă
independentă de guvernare.

Cea de-a doua abordare este axată pe analiza politică și implică
interpretarea parlamentarismului ca sistem de organizare și funcționare a
puterii de stat, bazat pe separarea puterilor, interesele multiple ale diferitelor
grupuri sociale ale societății civile, pluralismul politic, respectarea drepturilor
și libertăților omului și cetățeanului (Дuverger, 1997, pp. 646-647).

Din punct de vedere științific, parlamentarismul este o structură
multidimensională și complexă. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că
există o gamă suficient de largă de opinii cu privire la esența și principiile
parlamentarismului. De exemplu, cercetătorul german G. Jellinek, consideră
parlamentul drept nucleul parlamentarismului, totodată acesta nu consideră
parlamentul drept unul dintre cele mai importante organe ale statului.
Parlamentul, în opinia sa, este unul dintre organele minore, a căror apariție,
existență și dispariție nu implică dezorganizare sau schimbare radicală a
statului. Parlamentul nu este un organism independent, deoarece actul său
volitiv nu afectează în mod direct statul și pe cei ce se află sub autoritatea
statului (Крылов, 1963, p. 30-33).

Un punct de vedere complet diferit a fost expus de cercetătorul englez
A. Dicey. „Parlamentarismul, - scria el, - în cadrul sistemul de stat englez, are
dreptul de a emite și de a abroga tot felul de legi; nu există nici o persoană, nici
o instituție pentru care legea engleză ar recunoaște dreptul de a încălca sau de a
nu executa actele legislative ale parlamentului. Drepturile parlamentului sunt
limitate doar de doi factori: legea morală și opinia publică” (Dicey, 1905, p.
45).

O poziție mai moderată aparține politologului francez G. Bureteau. În
opinia sa, „parlamentarismul se bazează pe trei principii: egalitatea
autorităților executive și legislative, cooperarea lor, existența influenței
reciproce a acestora ... Nici guvernul, nici parlamentul nu ar trebui să se bucure
de o predominanță semnificativă, echilibrul lor ar trebui să fie garantat de
controlul prin opinie publică. Prin urmare, sistemul parlamentar este numit
uneori manifestare a opiniei publice. Dar, acest echilibru poate fi mai curând
atins pe hârtie decât realizat practic ...” ( Bureteau, 1977, p. 28).

Din cele expuse, după cum vedem, pe prim plan iese abordarea
parlamentarismului drept manifestare a opiniei publice. În acest sens,
cercetătorul american A. Jennings este mai categoric, subliniind că „funcția
parlamentului nu constă în guvernare, ci în critică. Critica sa este îndreptată nu
numai spre o schimbare semnificativă a politicii guvernării, ci și către
formarea opiniei publice ... Principala semnificație a parlamentului constă în
discursurile ținute în cadrul acestuia au un răspuns în țară și, prin urmare,
puterea parlamentului nu rezidă în funcțiile acestuia, ci în opinia publică drept
replică la pledoariile parlamentare” (Jennings, 1959, p. 472).
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Din punct de vedere metodologic, un interes deosebit îl reprezintă
opinia cercetătorului german P. Lesch, care crede că există două accepțiuni ale
parlamentarismului: îngust și larg. În sens îngust, parlamentarismul înseamnă
prezența parlamentului ca expresie a intereselor poporului; o definiție mai
largă este asociată cu parlamentarismul parlamentar, ce se bazează pe anumite
instituții, anumite structuri sociale și o cultură socio-politică. Condiție ce
caracterizează imposibilitatea transferării acestui sistem de parlamentarism
către alte societăți și alte culturi politice (Лёше, 1999, p. 51).

Totodată, există opinii care asociază parlamentarismul cu democrația.
În esență, punctul de vedere opus este exprimat de profesorul Ulrich von
Alemann, subliniind că „dacă reprezentarea populară nu joacă un rol central în
politică, atunci putem vorbi de „autoritarism” și chiar de „parlamentarism
totalitar”( Alemann, 1993, p. 22).

În literatura rusească, conceptul de „parlamentarism” este interpretat
diferit, deși, în general, vorbim despre sistemul parlamentar de organizare și
funcționare a puterii supreme de stat și separarea funcțiilor sale legislative și
executive. În sensul strict al cuvântului, parlamentarismul este înțeles ca
supremația, poziția privilegiată a parlamentului și responsabilitatea guvernului
față de acesta. În sens larg – pe prim plan iese rolul său esențial, adică
funcționarea normală ca organ reprezentativ și legislativ, care deține de
asemenea și competențe de control. Este indispensabil să considerăm
parlamentarismul drept „capacitatea unui organism reprezentativ de a discuta
liber și de a lua decizii politice sub formă de legi” (Романов, 1998, с. 225).
Presupunând de asemenea că vorbim despre un organism reprezentativ
democratic legitim al poporului care funcționează în sistemul de separare a
puterilor.

Termenul „parlamentarism” a început să intre în folosință în teoria și
practica politică rusească odată cu apariția primei instituții parlamentare din
țară. În literatura prerevoluționară, parlamentarismul este definit ca „sistemul
de guvernare, în care parlamentul joacă un rol predominant nu numai ca un
organism legislativ, ci și ca un organism suprem de control asupra autorității
executive”. După cum rezultă din definiție, parlamentul a fost perceput ca un
organ de control suprem asupra puterii executive, având dreptul nu doar să
solicite un raport al guvernului cu privire la activitățile sale, ci și să tragă
miniștrii la răspundere.

Teoreticianul parlamentarismului începutului secolului al XX-lea. KN
Sokolov, precum și alți cercetători - contemporanii săi - definesc statul
parlamentar ca stat reprezentativ, al cărui șef în aplicarea prerogativelor sale
reprezentative este legat de norma constituțională, care cere ca guvernul să
respecte întotdeauna dorințele majorității parlamentului. În opinia sa, pot fi
numite parlamentare, statele „în care normele parlamentarismului fac parte
integrantă din dreptul constituțional” (Соколов, 1912, p. 411).
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La etapa actuală a dezvoltării societății, există multe definiții care
într-o oarecare măsură reflectă esența conceptului de „parlamentarism”.

Unii autori evaluează parlamentarismul exclusiv ca un regim de stat,
principala caracteristică distinctivă a căruia este responsabilitatea politică a
guvernului față de parlament sau față de camera inferioară a acestuia pentru
activitățile sale (Страшун, 1995, p. 6-7).

Interpretarea extinsă a parlamentarismului este dată de profesorul O.O.
Mironov. Acesta îl definește drept „un fenomen complex și multilateral, o
anumită dimensiune a valorilor sociale în care prevalează legea, sunt stabilite
principiile statului de drept și separarea puterilor, în care societatea civilă este
caracterizată prin democrație și o înaltă cultură politică și juridică” (Миронов,
1996, p. 100).

Parlamentarismul este, de asemenea, privit ca „esența reprezentativă
în guvernare” și „o formă de activitate a organelor reprezentative de stat și
interacțiunea lor cu alte autorități de stat” (Миронов, 2000).

Potrivit autorilor Dicționarului mare enciclopedic, „parlamentarismul
este un sistem de organizare politică a statului, în care funcțiile legislatorilor și
autorităților executive sunt distinse în mod clar de poziția privilegiată a
parlamentului”(Большой энциклопедический словарь, p. 880). Această
definiție prezumă poziția de conducere a organului legislativ ales în sistemul
de putere și administrație de stat.

Alții o definesc ca „forma de reprezentare a poporului sub aspectul
unei adunări alese, care are anumite drepturi și competențe atunci când ia
decizii în cadrul unui sistem de guvernare și al unei structuri de stat concretă.
Strict vorbind, parlamentarismul este un regim în care singura instituție
democratică este parlamentul, iar puterea guvernului este complet dependentă
de votul de încredere parlamentar”(Linz, 2001, p. 54 ).

Definițiile de mai sus fac posibilă identificarea principiilor
parlamentarismului, dintre care cele mai importante sunt: exprimarea și
protejarea intereselor tuturor grupurilor sociale ale populației; prioritate a
autorităților legislative față de restul; subordonarea și controlul parlamentului
de către popor; interacțiunea parlamentelor cu alte autorități.

Întru interpretarea conceptului de „parlamentarism”, doctrina recurge
la diverse caracteristici, precum: sistemul de guvernare al societății (Scott,
2004, p.23); forma democrației reprezentative (Rosenthal…, 2003, p. 47);
mecanisme democratice pentru realizarea intereselor anumitor grupuri ale
populației (Melone, 1998, p.79), etc. În opinia noastră, parlamentarismul ar
trebui considerat drept un sistem integral de organizare și funcționare al puterii
de stat, ce are anumite funcții, loc și rol în sistemul politic al societății.

Din punctul de vedere al teoriei politice, parlamentarismul este una
dintre formele democrației reprezentative. În acest sens, este identificat de fapt
cu valorile democratice care s-au dezvoltat de-a lungul multor secole, cum ar fi
societatea civilă cu un grad înalt de cultură juridică; promovarea ideii statului
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de drept; prioritate a drepturilor individuale în relațiile cu statul; crearea unui
sistem adecvat de valori care să excludă contradicțiile intereselor publice și
personale în exercitarea puterii de stat. Fără îndoială, toate aceste valori ar
trebui să fie realizate prin activitățile organismului național reprezentativ -
parlamentul.

Parlamentarismul autentic este posibil numai într-o democrație, în
care parlamentul se află „mai aproape decât alte instituții de locul unde teoria
democrației și practica democratică se contopesc” și nu în mod formal, ci
acționează efectiv ca organ reprezentativ suprem al puterii.
Parlamentarismul,în afară de parlamentul propriu-zis,include un întreg sistem
de factori politici, legali și morali la diferite niveluri, cu ajutorul cărora este
reglementată viața societății. Nu există nici o îndoială că democratizarea este
imposibilă fără dezvoltarea și perfecționarea formelor reprezentative de
exercitare a puterii de către diferitele pături sociale ale societății, adică fără
democrație parlamentară. Pe de altă parte, însă, nu există nici o îndoială că
libertatea cetățenilor poate fi asigurată numai într-un stat în care autoritățile
legislativă, executivă și judecătorească operează într-un cadru strict definit și
se limitează reciproc.

Referindu-ne la corelația dintre parlament și democrație, avem în
vedere democrația reprezentativă, care reprezintă în mod efectiv organele de
tip parlamentar alese atât la nivel național, cât și la nivel regional. Anume
aceste organe sunt calificate drept reprezentative, iar existența, importanța și
rolul lor activ constituie un indiciu important al unui regim democratic în țară.
În acest sens, democrația reprezentativă dezvoltată este sinonimă cu
parlamentarismul.

Cea mai generală definiție a democrației ar putea fi formulată în felul
următor: „Democrația este o formă de organizare a oricărei formațiuni, bazată
pe participarea egală a membrilor săi la conducere și luarea deciziilor conform
principiului majoritar”. Diversitatea abordărilor noțiunii de democrație ar putea
să inducă o stare de confuzie, dacă această categorie nu ar fi analizată,
pornindu-se de la contextul implementării ei în viața practică, care, după cum
se știe, este factorul determinant în dezvoltarea teoriilor și conceptelor politice.
Dacă nu este tratată doar ca o formă specială, democrația, este un fenomen
foarte instabil, care în diferite faze ale evoluției sale ia diferite forme specifice.
De exemplu, unul dintre fondatorii democrației americane, J. Madison
considera că aceasta reprezintă un compromis al puterii majorității cu puterea
minorității, realizat prin egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor adulți
participanți la procesul politic, pe de o parte, și prin restrângerea suveranității
lor, pe de altă parte (Hamilton, 2000, p.73). În viziunea noastră, democrația
este o formă de guvernare bazată pe concurența potențialilor lideri pentru
încrederea alegătorilor, exprimată de aceștia în alegeri.

Din punctul de vedere al cercetătorului G.G. Dilighenski, societatea
democratică este "în primul rând o societate cu instituții, care le permit, într-o
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măsură sau alta, să influențeze puterea și politica și care, pe de o parte, le oferă
oamenilor un anumit grad de libertate de autodeterminare a personalității, iar,
pe de altă parte, îi protejează de autoritarismul samavolnic al celor aflați la
putere, le asigură oamenilor o viață în cadrul și sub protecția legii»
(Дилигенский, 1997, p. 15).. După cum vedem, acestea, la fel ca și multe alte
interpretări ale democrației, sunt destul de departe de tradiția clasică.
Suveranitatea reală a poporului este un obiectiv intangibil, chiar și pentru
faptul că inegalitatea este o calitate firească a societății umane. Aici nu putem
să nu menționăm punctul de vedere al omului de știință american Robert A.
Dahl, care scria: „Nimeni, poate cu excepția unor fanatici, nu își dorește
realizarea în detrimentul altora a celor două obiective - egalitatea politică și
suveranitatea poporului. Trebuie să ne întrebăm cât de mult suntem dispuși să
ne sacrificăm timpul liber, intimitatea, armonia, stabilitatea, venitul, securitatea,
progresul, statutul etc. pentru a obține o egalitate politică mai mare. În viață,
aproape nimeni nu consideră că aceste beneficii merită să fie sacrificate pentru
egalitatea politică și suveranitatea poporului” (Dahl, 1992, p. 54). Putem
observa că în procesul de legiferare legiuitorul democratic se conduce, de
regulă, de interesele majorității. Cu toate acestea, decizia majorității poate fi
luată în calcul doar în măsura în care conținutul acesteia poate fi considerat un
rezultat motivat al discuțiilor, care ipotetic trebuie să se încheie printr-o decizie
finală. Democrația poate fi definită și în funcție de răspunsul la întrebarea:
cine guvernează? Dacă guvernează poporul, atunci putem vorbi despre o
democrație autentică din punctul de vedere al tradiției clasice antice și
iluministe. Dacă, însă, întrebarea este formulată altfel, și anume: cum se
guvernează? - vom vedea că răspunsurile vor reflecta o multitudine de
abordări – „democrația este guvernarea exercitată de popor, aleasă de popor și
pentru popor” - (A. Lincoln), democrația este puterea politicienilor exercitată
în interesul poporului "- (J. Schumpeter).

În literatura modernă a științelor politice, printre principiile
fundamentale, care dezvăluie esența democrației, putem enumera:
1) Întemeierea statului pe principiul separării puterilor;
2) Existența organului legislativ politic suprem, ales de popor;
3) Existența, pe lângă organul legislativ suprem, și a altor autorități publice

și administrative alese, până la nivelul organelor de autoadministrare;
4) Dreptul electoral universal, egal și liber exprimat;
5) Formalizarea rezultatelor discuțiilor în cazul deciziilor luate conform

principiului majoritar (Политология: энциклопедический словарь,
1993, p. 94) etc.
Din cele menționate mai sus, putem observa că principiul separării

puterilor, cu care parlamentarismul se află într-o strânsă legătură, constituie
una dintre valorile fundamentale ale democrației (alături de parlamentarism,
procesul democratic de formare a organelor puterii de stat și administrației
locale, de principiul supremației legii).
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Separarea puterilor este unul dintre principiile fundamentale ale
sistemului politic democratic. Elementele și formele sale indispensabile sunt:
- exercitarea directă de către popor a puterii (prin referendum, alegeri,

autorități locale);
- separarea pe orizontală a puterii în trei ramuri (legislativă, executivă,

judiciară);
- separarea pe verticală - puterea centrală și puterea subiecților;
- existența unui sistem de garanții – de restricții și balanțe;
- delimitarea competențelor fiecărei autorități;
- eligibilitate;
- reprezentativitate;
- responsabilitate în fața poporului.

Inițial, conceptul de separare a puterilor a apărut ca o idee, care de-a
lungul lungii sale istoria a devenit treptat un principiu politic, fiind agreat, în
ultimă instanță, de mai multe state drept principiu constituțional.

Ideea separării puterilor are rădăcini istorice adânci. Drept precursori
ai ei sunt considerați gânditorii antici Platon, Aristotel, Epicur, Polibiu, care
relevau în operele lor necesitatea diviziunii muncii în funcționarea
mecanismului de stat în scopul exercitării cu succes a puterii de stat în
societate. Gânditorii antici, desigur, erau încă departe de înțelegerea clasică a
principiului separării puterilor. Cu toate acestea, raționamentul lor cu privire la
elementele de restricționare și stabilizare, despre pericolul dominației
extremelor a avut o influență indiscutabilă asupra gânditorilor de mai târziu.

În istorie, lupta în jurul puterii s-a concentrat asupra problemei
orientării politice a acesteia. Abia din secolul al XVII-lea gândirea politică și
filosofică a ajuns la ideea reorganizării ei structurale, care să permită
democratizarea, subordonarea și eficientizarea acesteia. Acest obiectiv a fost
asigurat de proiecte,care aveau drept scop separarea puterii unitare în mai
multe ramuri independente, dar interconexate, care să se poată controla
reciproc și coopera.

Pentru tradiția politică occidentală, problema separării puterilor
adeseori se reducea la dorința diferitelor pături sociale de a-și menține
privilegiile în condițiile unei societăți civile. Pe marginea acestui aspect există
discuții aprinse, inclusiv despre interacțiunea camerelor, delimitarea
competențelor și multe altele. Cu toate acestea, astfel de controverse se
caracterizau prin faptul că ele aveau loc în cadrul unei societăți civile și al unor
instituții parlamentare mai mult sau mai puțin formalizate. Conflictele erau
soluționate prin reforma sistemului electoral, reforme parlamentare,
instituționalizarea forțelor politice în cadrul sistemului parlamentar de separare
a puterilor și, în sfârșit, prin apariția unui sistem eficient de reglementare
intraparlamentară prin echilibrul variabil al forțelor fracțiunilor parlamentare,
asociațiilor de partide, grupate în jurul unor cunoscuți lideri din țară.
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În problema separării puterilor pot fi distinse două aspecte: aspectul
juridic și aspectul politic. Aspectul juridic este, în primul rând, legat de
consacrarea principiului separării puterilor în constituție și în alte acte
normative ale statului, iar aspectul politic se axează pe analiza activității
autorităților publice în limitele competențelor atribuite în cadrul procesului
politic real (Полянский, 2000, p.12).
Separarea puterilor are mai multe obiective:
1) fiecare ramură este concepută pentru realizarea unor funcții concrete ale

statului și nu ar trebui să înlocuiască sau să substituie alte sfere;
2) crearea și funcționarea unui sistem de restricții și balanțe, astfel încât

puterile să se controleze reciproc;
3) neadmiterea concentrării întregii puteri de stat în cadrul uneia dintre

ramurile puterii, instituirii autocrației, cu alte cuvinte, a dictaturii
unui singur sistem.
Separarea puterilor ca fenomen politic are loc nu în virtutea

caracterului tradițional al acestui principiu de organizare a puterii de stat, ci
rezultă în mod obiectiv din imposibilitatea exercitării puterii dintr-un singur
centru de către un singur subiect al puterii. Este necesar să se țină seama și de
caracterul eterogen al diferitelor formațiuni socio-economice.

În afară de interese comune, clasele și păturile sociale au și interese
specifice, care pot fi reprezentate și implementate prin intermediul diferitelor
structuri de stat. De aceea, în anumite etape ale evoluției sociale, separarea
puterilor este posibilă nu numai în sens organizatorico-juridic, ci și socio-
politic. Într-un stat democratic, poporul, care se prezumă de dreptul
constituțional de a-și exercita puterea și de a soluționa anumite probleme
manageriale prin intermediul instituțiilor democrației directe, oferă structurilor
de stat un volum considerabil de competențe. Astfel, obiect al separării sunt nu
numai funcțiile, ci și competențele atribuite, ceea ce ne îndreptățește să vorbim
despre separarea puterilor.

Principiul separării puterilor este recunoscut drept unul din principiile
constituționale fundamentale ale tuturor statelor democratice moderne. Aceasta,
însă,nu înseamnă nicidecum că el este stipulat expres în textul legii
fundamentale. Principiul în cauză se materializează în edificarea mecanismului
de exercitare a puterii, iar existența reală a separării puterilor este confirmată
sau infirmată de practica formării și funcționării acestuia.

Teoria și practica separării puterilor nu prevede abilitarea vreuneia
dintre ramurile puterii de stat cu funcții și competențe de autoritate supremă. În
contextul celor menționate, nu putem să nu fim de acord cu punctul de vedere,
potrivit căruia „unitatea și integritatea statalității nu permit abordarea
problemei sub aspectul ce putere este mai importantă și mai „imperioasă”.
Niciuna dintre ele nu poate exista fără celelalte. În acest sens, încercările de
concentrare a funcțiilor executive la nivelul autorității legislative sau invers
sunt inutile ... ” (Бачило, 1993, p. 28).
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Conceptul de "separare a puterilor", pe de o parte, este relative univoc,
el presupunând delimitarea ramurilor puterii în putere legislativă, executivă și
judecătorească, iar pe de altă parte – neunivoc, deoarece această separare este
cât se poate de convențională și adeseori contradictorie. Gradul de separare a
puterilor poate fi privit ca un indiciu al caracterului democratic al statului
constituțional.

Astfel, principiul separării puterilor nu contravine principiului unității
puterii. El neagă autocrația. Unitatea puterii implică interacțiunea și cooperarea
interesată acelor trei ramuri ale puterii, prevenirea concentrării întregii puteri
într-una din ramurile puterii și instituirii dictaturii.

Elucidarea esenței parlamentarismului necesită de asemenea luarea în
considerare a corelației dintre parlamentarism și formele de guvernare. Asupra
acestui subiect există, însă, puncte de vedere diferite. În literatura științifică
deseori se folosesc expresii ca „forma prezidențială de guvernare” sau „forma
parlamentară de guvernare”.

În funcție de izvorul formal al puterii, de modul de organizare a
acesteia și de statutul juridic al șefului statului, există două forme principale de
guvernare: monarhică și republicană. În cadrul acestor două forme de
guvernare, în baza acelorași criterii, pot fi distinse diferite varietăți ale
formelor de guvernare. În monarhii pot fi distinse forma absolută, duală,
parlamentară de guvernare; în republici pot fi distinse forma prezidențială,
parlamentară și prezidențial-parlamentară (Lijphart, 2001, p. 203).

Din analiza literaturii politice se poate conchide că nu toți cercetătorii
sunt de acord cu clasificarea de mai sus a formelor de guvernământ. Spre
exemplu, N.A. Saharov consideră că din perspectiva terminologiei științifice ar
fi mai corect să se vorbească despre sisteme de guvernare parlamentar-
prezidențiale, semi-prezidențiale, parlamentare, decât despre varietățile
formelor de guvernare (Сахаров, 1994, pp 3-5). În viziunea noastră, ar fi de
preferat punctul de vedere, potrivit căruia formele republicană și monarhică de
guvernare ar trebui să fie analizate drept noțiuni generice, iar formele de
guvernare parlamentară, prezidențială, semi-prezidențială - doar ca varietăți ale
formei republicane de guvernare și relația dintre ele - ca între general și
particular (Хутинаев, 1994, p. 5).

Astfel, în corelația „formă de guvernare – parlamentarism”, forma de
guvernare (monarhie, republică) este primară. Parlamentarismul este una dintre
varietățile formelor de guvernare, și nu o formă de guvernare în sensul politic
al acestui cuvânt. Este caracteristic faptul că într-o serie de țări sistemul
parlamentar este cât se poate de compatibil cu o astfel de formă de guvernare
ca monarhia și este calificat adesea drept monarhie parlamentară.

Perceperea parlamentarismului doar ca o varietate a formelor de
guvernare este evident insuficientă. Parlamentarismul este un fenomen
multiaspectual, cu o structură internă complexă, înglobând în sine elemente
interdependente. Parlamentarismul definește și organizarea vieții publice,
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nivelul de asigurare a drepturilor, obligațiilor și libertăților cetățenilor, adică
gradul de democratizare a societății. În consecință, despre parlamentarism se
poate vorbi exclusiv în corelație cu guvernarea democratică, deși și în regimuri
autoritare pot exista parlamente (de exemplu, în Uganda, Indonezia).
Reducerea parlamentarismului doar la una din formele de guvernare,
caracterizată de nivelul de subordonare reciprocă a parlamentului, guvernului
și șefului statului, nu este, însă, suficientă. În principiu, se poate admite faptul
că parlamentarismul, caracterizându-se printr-o anumită universalitate, este
capabil să dobândească diferite forme, în funcție de natura statului, de
eforturile social-politice și economice.

Pentru a elucida esența conceptului de „parlamentarism”, este necesar
să se pună anumite accente în lanțul „parlamentarism – parlament”. Uneori
prin parlamentarism se subînțelege teoria și practica funcționării parlamentului.
În literatura de specialitate sunt frecvente, însă, și interpretările extinse ale
parlamentarismului, identificarea acestuia cu democrația reprezentativă în
ansamblu, asimilarea lui cu „capacitatea organului reprezentativ al puterii de
stat de a discuta liber și de a lua decizii politice sub formă de legi” (Евзеров,
1999, p.83). Putem fi de acord sau nu cu acest raționament, însă un lucru este
incontestabil: fără parlamentarism nu există democrație, iar parlamentarismul
nu există fără parlament.

Parlamentarismul apare și există atunci când parlamentul este învestit
cu puteri legislative, cu atribuții privind alegerea guvernului, controlul asupra
activității lui și a altor organe ale puterii executive, demisia acestora, precum și
demisia șefului statului. Astfel, este legitim să vorbim despre parlamentarism
atunci când, în afară de parlament, există un sistem de guvernare a societății,
caracterizat prin:
a) delimitarea certă a funcțiilor legislative și executive;
b) poziția dominantă (privilegiată) a parlamentului, organul reprezentativ
(legislativ), în raport cu alte autorități publice.

Cu toate acestea, suntem întru totul de acord cu opinia cercetătorilor
moderni că existența parlamentului în sistemul autorităților publice nu
înseamnă nicidecum existența unui parlamentarism pe baze solide, adică
pentru un parlamentarism autentic este necesar ca organul reprezentativ al
poporului să fie abilitat cu o serie de competențe, inclusiv:
1) alegerea deputaților în cadrul unor alegeri generale libere, ceea ce constituie
principala garanție a nivelului înalt de reprezentativitate a acestui organ de stat;
2) autonomia și independența în sistemul de separare a puterilor;
3) nivelul înalt al competențelor parlamentului în procesul de soluționare a
problemelor administrației publice și ... în procesul de legiferare (Романов,
1998, p. 131).

Parlamentul trebuie privit ca bază a parlamentarismului - un sistem
democratic special de organizare și funcționare a puterii supreme de stat, bazat
pe principiile separării puterilor și supremației legii, în care parlamentului, cu



247

prerogativele sale legislative, reprezentative și de control, îi revine locul
principal în sistemul politic.

În linii generale parlamentele tuturor țărilor au funcții similare, iar rolul
lor principal în sistemul puterii de stat se caracterizează prin următoarele:
- în primul rând, parlamentul este organul național reprezentativ și
instituțional suprem, care reprezintă interesele, tendințele politice și starea de
spirit din societate. El îndeplinește funcția de îmbinare a suveranității
poporului cu puterea de stat, arătând izvorul real al puterii. Anume
reprezentativitatea populară oferă sistemului de conducere a statului un
caracter democratic, iar Parlamentului - o largă accesibilitate și deschidere
socială;
- în al doilea rând, parlamentul este abilitat cu competențe legislative. În
practică, prin aceste competențe sunt puse în aplicare principiile suveranității
poporului și ale parlamentarismului democratic. Anume parlamentul este acela
care creează stratul primar al statului de drept, cadrul normativ și juridic pentru
asigurarea activității vitale a omului și a societății în ansamblu;
- în al treilea rând, parlamentul, ca organ reprezentativ, este cea mai importantă
instituție din triada puterilor separate și este dotat cu capacități reale de a
influența fiecare element al acestei triade, inclusiv la toate nivelurile puterii de
stat. Identificarea nevoilor sociale, concentrarea și prioritizarea intereselor
publice, abordarea lor deschisă transformă parlamentul într-o arenă publică
pentru depășirea contradicțiilor dintre diferitele autorități, dintre stat și
societatea civilă. Parlamentul este singurul loc în care interesele diferitelor
clase, pături și grupuri sociale în sistemul puterii de stat pot fi dezbătute și
susținute public;
- în al patrulea rând, parlamentul este cel mai important element al sistemului
de formare, asigurare juridică și implementare practică a politicii externe a
statului. Promovarea de către parlamentari a politicii externe active este o
condiție indispensabilă a parlamentarismului eficient;
- în al cincilea rând, este important să ținem cont de faptul că parlamentul
dispune de anumite competențe de control asupra activității guvernului și a
altor organe supreme ale puterii de stat, pentru ajustarea cursului acestora.
Competențele de control, cu care sunt dotate parlamentele din diferite țări,sunt,
desigur, diferite, dar absolut obligatorii, căci fără control parlamentar, ca cea
mai importantă formă de control social, este dificil să vorbim despre
democrație și natura juridică a statului (Охотский, 2002, p. 4-5);
- în cele din urmă ne vom referi la funcția ideologică. Acționând ca o fortăreață
a democrației, parlamentele conving cetățenii de avantajele sistemului existent
sau invers. Aceste obiective sunt realizate prin intermediul publicațiilor
organelor parlamentare, mesajelor propagandistice, deplasărilor în țară și
străinătate, manipulării opiniei publice prin intermediul mass-media,
întâlnirilor cu alegătorii etc.
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Pe lângă îndeplinirea anumitor funcții, Parlamentul, ca element-cheie
al parlamentarismului, are și anumite particularități și caracteristici calitative,
fără de care parlamentarismul nu se poate afirma ca sistem. Acestea sunt
supremația legii, independența relativă a parlamentului, separarea și echilibrul
competențelor tuturor ramurilor puterii, existența unui sistem de restricții și
balanțe, reprezentativitate, nivelul înalt de competență legislativă, capacitatea
de a asigura în mod real drepturile și libertățile cetățenilor. Caracteristicile
calitative de mai sus ne permit să apreciem parlamentarismul drept o instituție
juridică specifică de realizarea intereselor tuturor păturilor și grupurilor sociale.

Cu toate acestea, existența unui organ legislativ reprezentativ încă nu
înseamnă existența parlamentarismului ca instituție social-politică specială a
unei societăți civilizate moderne. Parlamentarismul este un sistem multilateral
mult mai complex de organizare a puterii de stat decât existența parlamentului
și simpla separarea puterilor.

Referindu-se la natura guvernării reprezentative, care constituie esența
parlamentarismului ca instituție a sistemului politic, J. S. Mill releva
importanța participării directe a poporului la procesul de legiferare, prezentând
principiul reprezentativ drept o alternativă a birocrației (Mill, 1988, p. 38-40).
În realitate, principiul liberal al guvernării reprezentative este asociat istoric cu
apariția parlamentarismului și oferă parlamentului posibilitatea de a exercita
controlul public asupra organelor guvernamentale.

Este de remarcat punctul de vedere al cercetătorului N.M. Korkunov
despre sistemul de reprezentare a poporului, care a redus toate formele acesteia
la trei tipuri principale:
1) reprezentare juridică personală;
2) reprezentare prin procura guvernului;
3) reprezentare electivă (Коркунов, 1914, p. 420).

Reprezentarea juridică personală (așa-numita reprezentare a stărilor) a
fost una răspândită în Evul Mediu. În condițiile societății moderne, când
tagmele sociale au încetat să mai existe, și această formă de reprezentare a
încetat practic să existe.

Reprezentarea prin procura guvernului nu este altceva decât numirea
de către guvern a unei persoane pentru exercitarea unor funcții de stat.

Cel mai răspândit și cel mai bun sistem este sistemul de reprezentare
electivă. Această reprezentare oferă o oportunitate reală ca interesele publice și
starea de spirit din societate să se reflecte în structura instituțiilor statului.
Numai reprezentativitatea populară poate garanta că cadrul legal creat de stat
va fi întotdeauna în conformitate cu spiritul juridic al poporului–izvorul
oricărui drept.

În opinia noastră, clasificarea lui N.M. Korkunov ar trebui să fie
oarecum detaliată. Reprezentarea electivă trebuie înțeleasă în sens larg și în
sens îngust. În primul caz, sistemul de reprezentare va cuprinde toate organele
de stat, funcționarii, la alegerea cărora, într-un fel sau altul, participă populația
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statului. Această divizare se bazează pe principiul alegerii autorităților publice
de către cetățeni. În cel de-al doilea caz, prin reprezentare se va subînțelege
crearea unor organe colegiale, constituite din reprezentanți aleși de popor,
adică organe care aparțin ramurii legislative a puterii. Anume reprezentarea
electivă se află la temelia sistemului parlamentar (de partid) modern, care
pornește de la ideea că, „beneficiind de o autoritate mai mare și fiind cei mai
corecți, reprezentanții poporului sunt purtători de cuvânt ai nevoilor și
dorințelor oamenilor, pot rezolva în cunoștință de cauză treburile statului și, de
asemenea, pot propune alegerea persoanelor cărora urmează să le fie
încredințată administrarea directă” (Мижуев, 1906, p. 4).

În evoluția parlametarismului pot fi evidențiate trei semnificații
semantice ale principiului fundamental al parlamentarismului:
1) delegarea competențelor;
2) „tipicitatea”, adică posedarea caracteristicilor tipice, medii ale unui anumit
grup de persoane;
3) simbolul.

În viziunea noastră, reprezentarea populară ca simbol real al
democrației ar trebui să includă nu numai dreptul la libera alegere a
persoanelor împuternicite și delegarea competențelor, ci și posibilitatea reală
de a controla activitatea reprezentanților lor.

Componența parlamentului este determinată de voința exprimată a
poporului. Aceasta înseamnă că puterea supremă aparține poporului, că puterea
parlamentară acționează ca putere autorizată de popor - suveranul puterii. În
virtutea acestui fapt, parlamentul reprezintă suveranitatea populară. El este
chemat să exprime voința poporului și să prioritizeze interesele.

În accepțiunea noastră, pentru înțelegerea profundă a esenței
democrației, este foarte importantă interpretarea corectă a reprezentativității ca
"simbol". Parlamentul simbolizează democrația, iar în cazul unei amenințări la
adresa sistemului democratic, anume parlamentul, ca simbol al acestui sistem,
este primul care este expus atacului.

Astfel, participarea politică este doar o caracteristică „externă” a
parlamentarismului, în timp ce funcționarea instituțiilor reprezentative și
natura interacțiunii acestora cu alte elemente ale sistemului politic, inclusiv cu
societatea civilă, reprezintă elementul principal al acestuia. În viziunea noastră,
despre existența parlamentarismului se poate vorbi numai în cazul existenței
unui sistem special, în care acesta are capacitatea și nu doar formal, ci în mod
efectiv de a-și exercita funcțiile, ocupând un loc adecvat în sistemul politic al
țării.

În multe definiții moderne ale parlamentarismului ca atribut
independent al acestui fenomen lipsește sistemul de partide de tip parlamentar.
Între timp, acest atribut este unul din elementele-cheie ale întregului sistem al
parlamentarismului.

Trebuie remarcat faptul că în condițiile lipsei partidelor parlamentare
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în sistemul politic al țării, care ar trebui să considere ca primordiale activitățile
lor legislative în parlament și să fie pregătite să coopereze între ele, precum și
pe deplin conștiente de responsabilitatea ce la revine pentru stabilitatea
întregului sistem politic, însăși existența Parlamentului nu este suficientă și nu
permite să se vorbească despre existența parlamentarismului.

În știința constituțională, prin partid, de obicei, se înțelege o „asociație
liberă de cetățeni, uniți în mod permanent prin interese li idei comune, de
caracter general, asociație ce urmărește, în plină lumină publică, a ajunge la
puterea de a guverna pentru realizarea unui ideal etic social” (Gusti, 1922, p.
4). Legislația națională interpretează noțiunea de partid politic drept:
„…asociaţie benevolă, cu statut de persoană juridică, ale cetăţenilor Republicii
Moldova cu drept de vot, care, prin activităţi comune şi în baza principiului
liberei participări, contribuie la conceperea, exprimarea şi realizarea voinţei lor
politice”(Legea Nr. 294, art. 1).

Indiferent de modul de definire a partidelor, trebuie să menționăm o
serie de caracteristici care fac din partidele politice un element constitutiv al
sistemului politic deosebit:
- partidele sunt participanți la viața politică care exprimă și promovează

interesele diferitelor straturi și categorii sociale;
- întotdeauna prezintă obiectivele sale ca fiind expresia intereselor generale

ale societății, susțin că de vor reuși, vor exercita puterea în interesul
general al cetățenilor;

- pentru a-și realiza obiectivele, numesc candidați în alegeri, în numele
partidului;

- partidul se remarcă prin organizarea sa formală (este o organizație, având
militanți aderenți sau susținători, care funcționează pe baza unor norme
proprii cuprinse în statut etc)

- în marea majoritate a cazurilor, principalul obiectiv social al partidului
ține de cucerirea sau conservarea puterii. (Guceac, 2004, p.147).

Deci, pentru realizarea funcției lor principale, partidele participă activ
la alegeri, din rândul reprezentanților lor este formată componența
parlamentului, care, în esență, este delegată de alegători. În cadrul activității
lor parlamentare, partidele contribuie la realizarea uneia dintre principalele
funcții ale acestei autorități, care rezidă în reprezentarea intereselor. Cu alte
cuvinte, putem afirma că parlamentul își exercită atribuțiile prin activitățile
practice ale partidelor politice, ceea ce denotă strânsa lor interacțiune.

Fără a intra în detalii despre natura partidelor și despre clasificarea lor,
vom releva că „parlamentul și guvernul sunt ca două mașini, puse în funcțiune
de un motor - partidul. Puterile executivă și legislativă sunt o fațadă
constituțională, în realitate, însă, partidul este acela care deține întreaga
putere” (Duverger, 2002, p. 475).

În contextul acestui compartiment, principala problemă relevantă din
punctul de vedere al cercetării este legată de elaborarea unei viziuni teoretice și
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de aplicarea conceptului de parlamentarism.
Conceptul de „parlamentarism” este unul destul de amplu. Numai în

cazul cumulării unor astfel de caracteristici și condiții ca existența instituției
puterii reprezentative (legislative), formate pe baza alegerilor libere cu
participarea partidelor politice și exprimând interesele întregii societăți;
principiilor constituționale ale separării puterilor și supremației legii, existenței
unei societăți civile, caracterizate prin democratism și o cultură politică și
juridică înaltă a cetățenilor - se poate vorbi despre parlamentarism ca o stare de
solidaritate între parlament, reprezentantul societății și poporului, și puterea
executivă, în scopul afirmării și dezvoltării echității sociale și ordinii de drept.

La definirea parlamentarismului, mulți cercetători moderni subliniază
în special primatul valorilor democratice.

Fiind întru totul de acord cu faptul că la baza parlamentarismului se
află valorile democratice general-umane, considerăm, totuși, că
parlamentarismul este, mai presus de toate, un fenomen concret al vieții sociale
a multor state din lumea contemporană și nu un sistem amorf de idei. Prin
urmare, în viziunea noastră, parlamentarismul este un sistem de organizare și
funcționare a puterii de stat, bazat pe principiul separării puterilor și
supremația legii, în care parlamentul liber ales cu participarea partidelor
politice deține o poziție formal privilegiată.

Astfel, printre cele mai importante elemente ale parlamentarismului
pot fi distinse următoarele: respectarea principiului separării puterilor;
supremația necondiționată a legii; existența parlamentului ca instituție
legislativă și reprezentativă; sistemul de partide politice de tip parlamentar;
procesul democratic de formare a parlamentului și transparența acestuia.
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Abstract
Criminal law is an effective tool for defending social values against various
offenses. Some of the most exposed to the danger of being attacked are the
representatives of state authority because they are the ones who apply the law,
including if necessary the coercive force of the state. In this research, it tried
to prove, that violent opposition to the authorities is a very negative
phenomenon, having the effect of disrupting the state management system and
reducing the general level of protection of human rights and freedoms.
Keywords: authority, power, criminal law, protection, state mechanism

Legea penală constituie un eficient instrumentar pentru apărarea
valorilor sociale contra celor mai periculoase fapte. Astfel, potrivit
prevederilor art. 2, alin.(1), C.P. al RM legea penală apără, împotriva
infracţiunilor, persoana, drepturile şi libertăţile acesteia, proprietatea, mediul
înconjurător, orânduirea constituţională, suveranitatea, independenţa şi
integritatea teritorială a Republicii Moldova, pacea şi securitatea omenirii,
precum şi întreaga ordine de drept.

Ierarhia valorilor sociale expuse în această normă este în concordanță
cu Constituția Republicii Moldova, conform căreia demnitatea omului,
drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi
pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate (art.1. alin. (3)).
Respectiv aceste valori sociale servesc drept bază pentru structurarea Părții
Speciale a Codului Penal în capitole şi constituie obiectul juridic generic al
componenţelor de infracţiuni incluse într-un capitol sau altul (Barbăneagră,
Alecu, Berliba, Budeci, Cușnir, Cojocaru, ș.a., 2009, p.10 ).

Cu referire la fapta de ameninţare sau violenţa săvârșită asupra unei
persoane cu funcţie de răspundere sau a unei persoane care îşi îndeplineşte
datoria obştească, incriminată la art. 349 CP al RM este de arătat că legiuitorul
a poziționat-o în Capitolul XVII Infracţiuni contra autorităţilor publice şi a
securităţii de stat din Partea Specială.

Legea penală a Republicii Moldova nu definește
noțiunea de autoritate publică, însă ținînd cont de principiul unității dreptului,
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vom face uz de dispozițiile Legii Contenciosului administrativ Nr. 793 din
10.02.2000 care în art.2 prevede că autoritatea publică este orice structură
organizatorică sau organ, instituite prin lege sau printr-un act administrativ
normativ, care acţionează în regim de putere publică în scopul realizării unui
interes public. Sînt asimilate autorităţilor publice, în sensul legii menționate,
persoanele de drept privat care exercită atribuţii de putere publică sau
utilizează domeniul public, fiind împuternicite prin lege să presteze un serviciu
de interes public, inclusiv persoanele care prestează servicii notariale.

Totuși noi considerăm că obiectul juridic principal al infracțiunii
prevăzute de art. 349 din Codul Penal al Republicii Moldova este constituit din
relațiile sociale cu privire la autoritatea de stat, deoarece această normă penală
vizează protecția unor categorii de persoane(cei care îndeplinesc datoria
obştească) care nu pot fi atribuite autorității publice, însă în virtutea unor
circumstanțe ele sunt implicate în exercițiul autorității de stat, exponenți ai
căreia pot fi obstrucționați în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, astfel
cauzându-se o pagubă interesului public.

Cercetarea protecției penale a autorității statului necesită o abordare
multiaspectuală a fenomenului puterii în general, dar și autorității statului în
mod particular.

În încercarea noastră de a defini integral puterea și autoritatea ce o
caracterizează, vom analiza diversitatea de noțiuni și explicații ale acestor
fenomene care au fost și sunt de mult timp obiectul de studiu al filosofilor,
politologilor și juriștilor.

Etimologic cuvântul „putere” provine de la verbul latin „potere” cu
semnificaţia de a putea, a fi capabil, de la care romanii au derivat substantivele
potentia şi potestas. Primul desemna capacitatea unui om sau a unui lucru de a-
l afecta pe altul, în timp ce potestas avea o conotaţie dominant socială şi
politică, însemnând aptitudinile celor care comunicau şi acţionau împreună.
Tot din antichitatea romană reţinem şi distincţia dintre putere, ca o calitate a
corpului politic, şi autoritate, ca exerciţiu şi calitate a guvernanţilor. Această
distincţie apare la Cicero în cunoscuta formulă: „Potestas in populo, auctoritas
in senatu” ceea ce semnifică „Puterea e a poporului, autoritatea e a senatului”
şi este important de observat că puterea era deosebită cu grijă de alte noţiuni
corelative, cum sunt cele de autoritate, constrângere, forţă sau violenţă (Enciu,
2005, p.78).

La rândul său cuvântul „autoritate” provine de la latinescul „auctoritas”
tradus drept forţa de convingere, desemnând capacitatea unor persoane,
grupuri de persoane sau instituţii de a obţine, în virtutea unor calităţi sau
împuterniciri, respect şi ascultare faţă de acţiunile promovate. Stabilitatea
societăţii este legată în mod direct de forţa puterii ca autoritate politică. în
vorbirea curentă, când ne referim la putere politică avem, de fapt, în vedere
autorităţile politice, întrucât autoritatea politică este modul concret de
manifestare a puterii, un alter ego al acesteia (Vâslan, 1997, p. 61).
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Autoritatea politică, fiind un drept recunoscut puterii, este expresia unor
relaţii sociale şi se distinge de celelalte forme de autoritate prin modalităţile
sale de constituire, cauzele apariţiei, funcţia specială şi aria de manifestare -
societatea globală. O trăsătură caracteristică a autorităţii o reprezintă prezenţa
acesteia în cadrul oricărei organizări sociale, inclusiv al celei politice (Vâslan,
1997, p. 61).

În lucrarea „Sociologia generală”, Petre Andrei observă că elementul
fundamental care serveşte drept reglator al relaţiilor dintre indivizi este o
autoritate cu forme şi aspecte foarte diferite, după gradul de dezvoltare a
societăţii (Petre, 1970, p. 356). Tot dumnealui consideră că aceasta are o mare
influenţă asupra oamenilor şi un mare rol în organizarea socială „Autoritatea
politică - scrie el - indiferent de cine este exercitată şi de felul regimului politic,
indiferent dacă este o persoană sau sunt mai multe, are câteva caracteristici
care o deosebesc de cea religioasă şi prin care ea îşi poate îndeplini rolul său.
Autoritatea politică, în primul rând, are putere de constrângere exterioară,
recurgând chiar la mijloace brutale şi putând neglija cu totul concepţiile şi
voinţa proprie a unui individ atunci când sunt în joc interesele tuturor” ( Petre,
1970, p. 357).

Vorbind despre natura puterii de stat, cercetătorii de multe ori lasă în
afara studiilor sale, caracteristicile straturilor subiacente care explică dihotomia
dominație-subordonare, influența și dependența în virtutea unor arhe principii.
„Metafizica puterii” este abordată de filosoful rus Kisteakovschii B.A. în
lucrarea sa „Filosofia și sociologia dreptului” care pe bună dreptate a subliniat
că „relațiile de dominație și subordonare, ca fenomen psiho-social conține, în
cele din urmă, ceva misterios, o enigmă”. Astfel, este unanim recunoscut că
primii conducători ai formelor primitive de societate au fost magii și sacerdoții.
Statul în antichitate era perceput fie prin persoana conducătorului său, fie ca un
tot întreg, fiind înălțat până la limitele unui cult religios, a unei liturghii, și
inspira oamenii să construiască statul și viața în cadrul statului, în pofida
faptului că statul tradițional solicita sacrificii mult mai mari decât statul
modern.

Descifrarea acestui fenomen trebuie căutată în particularitățile
conștiinței sociale, în acele credințe, potrivit cărora statul are la bază un
început suprem divin, ceea ce a contribuit la sacralizarea puterii.

Pentru a descoperi acest fenomen este necesar de a căuta anumite
caracteristici, grație cărora autoritățile statului au fost înzestrate cu o putere
supremă, această supremație reprezintă, de fapt o oportunitate adusă, atât
statului, cât și reprezentanților acestei puteri.

Într-adevăr, încă din vechi timpuri puterea era asociată cu fenomene
mistice și nu era considerată a fi doar o putere economico-socială, dar și una
aleasă, sublimă. Încă din perioada veche, observăm că în statele antice precum,
India, Egipt, Grecia, Roma erau create dinastii regale, puterea cărora se
întemeia pe proveniență divină sau semidivină a titularilor ei. În lumea creștină
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pe parcursul evoluției această legătură divină nu a dispărut, ci din contra s-a
remarcat o amplificare a acestui fenomen. Catolicul Dante Alighieri, scria că
monarhul reprezintă „voința supremă și puterea”, întruchipând „înfățișarea
pământească a lui Hristos”(Данте, 1968, p.318), de asemenea teologii
ortodocși căutau să-i atribuie țarului funcția de „catehon”, cel care va
contracara „venirea în lume a fiului pierzării, a antihristului”( Дугин, 1999, p.
381).

Astfel, puterea este considerată una dintre cele mai importante forme ale
interacțiunii sociale, prin urmare se identifică o atitudine specifică a celor două
subiecte, unul dintre aceste subiecte are misiunea de a se subordona celuilalt,
ceea ce permite deținătorilor puterii să-și realizeze propriile interese.

În cadrul științelor juridice, puterea și autoritatea statului au fost
cercetate în cadrul Teoriei Generale a Dreptului, în acest sens remarcăm opinia
domnului Negru Boris care afirmă că puterea este un fenomen legat de
autoritate, care se caracterizează prin: posibilitatea de a coordona activitatea
oamenilor conform unei voințe supreme, de a comanda, de a da ordine și
necesitatea de a se supune acestei comenzi (Negru, 2006, p. 88). Tot
dumnealui continuă în altă lucrare că această autoritate o întâlnim din cele mai
vechi timpuri. La început, ea a fost personificată în șeful colectivităţii umane
respective (gintă, trib, uniune de triburi etc.) care putea să-și manifeste
calităţile (era mai dibaci, mai iscusit, mai viteaz, înţelegea mai multe etc.), cu
timpul autoritatea atribuindu-se persoanei care deţinea puterea sau o exercita
(Sollfrank, 2012, p.23).

De o părere similară este și Avornic Gheorghe care afirmă că puterea
este un atribut inerent al statului și că puterea de stat se distinge de alte
raporturi prin faptul că este reglementată juridic, adică indivizii care exercită
puterea cu titlul de govern – lato sensu – al statului sunt abilitați printr-o ordine
juridică să exercite puterea prin crearea și aplicarea normelor juridice; altfel
spus puterea de stat are un caracter normative (Avornic, 2004, p.70).

După părerea noastră merită atenția viziunile unor teoreticieni ruși
asupra noțiunii puterii de stat, astfel V.V. Lazarev și S.V.Lipen definesc
puterea drept oportunitatea conducătorului de a-și impune voința sa altor
persoane ( Лазарев, Липень, 2000, p. 46 ). G.S. Andriaș stabilește că puterea
este abilitatea de a efectua și de a pune în aplicare voința statului prin instituția
de constrângere ( Азаров, Андрияш, 1999, p.133). A.B. Vengherov afirmă că
puterea de stat este o putere organizată capabilă să influențeze voința
oamenilor, în caz de necesitate prin forța coercitivă a statului ( Венгеров, 1999.
p. 72). G.V. Atamanciuc afirmă co puterea reprezintă o relație reciprocă, un
proces în care oamenii de bună voie sau obiligatoriu recunosc voința supremă
a altora ( Aтаманчук, 1997, p. 35).

Remarcabilul autor rus, N.M. Korkunov, specialist în Teoria Generală a
Statului și Dreptului, și-a propus să explice puterea, ținînd cont nu doar de
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circumstanțele obiective, dar și de unele fenomene subiective privind natura
umană.

Forța misterioasă prin care guvernanții dețin anumite poziții de ordin
politico-economic în societate, după părerea autorului, nu rezidă în deținerea
monopolului asupra constrângerii legitime și a mijloacelor de producție, că
această putere de conducere și subordonarea nu ține de domeniul material, ci
mai degrabă de cel psihologic ( Коркунов, 1908, p.20).

Aceiași părere este împărtășită și de autorul L.A. Tihamirov, care
consideră că în esență, puterea statului este de ordin psihologic. Acesta spune
că dominarea și supunerea nu este rezultatul aplicării forței de constrângere,
deoarece este proprie ființei umane nevoia de supunere, de conformare.
Această trăsătură (autorul o numește ”feminină”) nu reprezintă o slăbiciune, ci
dimpotrivă exprimă o contemplare poetică a unui ideal, care are menirea să
trezească în oameni o supușenie nobilă. Idealul nu poate fi posedat, lui i te poți
doar supune (Тихомиров, 1992, p. 16).

Și totuși pe ce fundamente psihologice ale omului se bazează apariția și
formarea puterii? De exemplu N.M. Kurkunov consideră că puterea de a
domina nu implică necesitatea voinței proprii, nu fiecare putere poate fi
dominatoare. Puterea vine din exteriorizarea voinței, îi oferă acesteia și altceva
decât voința în sine. Acest lucru explică faptul că la apariția autorității statului
au condus, atât ființele umane, cât și anumite obiecte care sunt lipsite de voință
(de exemplu, totemele comunităților primitive). Respingând afirmațiile teorii
generale a dreptului, autorul își face propria concluzie, în acest
sens: ”stăpânirea puterii statului nu vine doar din partea autorităților, ci și din
partea celor subordonați. Omul din totdeauna a fost dependent de putere, chiar
dacă aceasta domină asupra lui sau nu, fie că există această autoritate, fie că nu
există. Pentru a guverna statul, este necesar de a conștientiza dependența de
putere, nu realitatea acestui fenomen ( Коркунов, 1908, p.24). Prin urmare,
există o putere și există o forță, forța condiționează manifestarea dependenței
de subordonare, iar puterii îi revine conștientizarea faptului că suntem în mare
parte dependenți de autoritatea statului.

Din start evidențiem faptul că ar fi greșit să interpretăm ideea lui N.M.
Korkunov, potrivit căreia, statul nu încearcă să domine, iar cetățenii acestuia în
mod voluntar și cu bucurie i se supun („veniți și conduceți-ne”). Desigur că nu
este așa. Într-adevăr, în viața reală puterea supremă, de cele mai multe ori vine
asupra cetățenilor, pe alături de dorințele și voința acestora, iar statul este cel
care domină fără ca aceștia să conștientizeze.

Puterea de stat nu trebuie interpretată doar ca o modalitate de influență
prin aplicarea forței de constrângere asupra cetățenilor („nu poți sta doar cu
mâna pe armă”). De asemenea, nu se poate explica esența acesteia, reieșind
doar din teoria supunerii voinței guvernaților, sau dominării economice a
conducătorilor.
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Reprezentanții clasici ai științelor sociale occidentale s-au expus în
nenumărate rânduri pe marginea principiilor fundamentale privind apariția
acestei puteri, precum și subordonarea față de aceasta, în acest sens cităm pe
ilustrul sociolog german Max Weber, care a definit puterea ca fiind „capacitate
de a face să triumfe în interiorul unei relații sociale propria voință chiar în
pofida unor rezistențe”, tot el afirmă că politicul(în sensul de putere politică)
este o modalitate de dominație, precizată printr-o formă de autoritate, bazată pe
o sursă de legitimitate. (Вебер, 1990, p.640)

De menționat este faptul că concepțiile lui Weber, redau puterea de stat
ca o capacitate de realizare a voinței guvernanților care dețin monopolul
aplicării forței de constrângere, și anume această trăsătură stă la baza
majorității definițiilor puterii.

Max Weber, de fapt, explică dominaţia definind-o prin combinarea
specifică a unei legitimităţi, ce îi furnizează fundamentul, şi a unei autorităţi,
ce îi conferă forma. în consecinţă, autorul construieşte un model explicativ
articulat pe trei tipuri ideale - dominaţia tradiţională, dominaţia carismatică,
dominaţia legală(Enciu, 2005, p.79).

Louis Salleron, de asemenea, crede că autoritatea este baza puterii,
legătura principală în organizarea sa. Eliminarea autorității ca putere de bază,
duce la dispariția puterii în sine (Кейзеров, 1973, 93).

Cu privire la relaţia dintre conștiința socială şi cea a autorităţii statului
sunt interesante concluzii sociologului italian Antonio Gramsci. Acesta în
locul noțiunii de ”autoritate” folosește termenul de ”hegemonie”. Statul,
indiferent de clasa politică dominatoare, este constituit din doi piloni: coerciția
și persuadarea (Centaurului machiavelic). După Gramsci, ”hegemonia”
reprezintă acea stare care poate fi obținută printr-un nivel ridicat al convingerii.
Hegemonia este un proces continuu, subtil și dinamic. Vulnerabilitatea
hegemoniei constă în necesitatea de conducerea voalată,
folosind ”constrângerea neviolentă” (inclusiv așa-numita cultura de masă sau
populară), în așa fel încât să poată manipula grupurile subordonate împotriva
intereselor lor, însă prin acordul lor și chiar cu o profundă aprobare (Грамши,
1959, p. 258).

Acest autor mai opinează că, hegemonia este bazată pe un ”nucleu
cultural” al societății, care include totalitatea convingerilor despre lume și
individ, despre bine și rău, o mulțime de simboluri și imagini, tradiții și
prejudecăți, cunoștințe și experiențe seculare. Atît timp cît aceste nucleu este
stabil, societatea va avea o voință colectivă durabilă, care vizează păstrarea
ordinii existente.

În cazul în care conducătorii nu pot inspira oamenilor încrederea că în
societate exista ordine de drept constantă ca expresie a celor mai înalte valori,
autoritatea statului, în ciuda prezenței armatei puternice, a serviciilor de
securitate, a poliției, se va prăbuși în mod inevitabil. Nimeni nu vine să apere
supremația statului, în caz că acesta riscă să o piardă și în cele din urmă
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implicarea organelor de constrângere este inutilă (așa cum a fost și pe timpul
URSS-lui, în august 1991).

Astfel, autoritatea statului nu poate exista numai prin intermediul forței
de constrângere. Constrângerea – reprezintă doar învelișul exterior, ”armura”
reprezintă mult mai desfășurat conținutul substanțial al acesteia.

Puterea statului trebuie să fie asigurată ideologic, iar ordinele pe care le
emană să posede o autoritate considerabilă și care după idee ar trebui să fie
executate în mod voluntar însă autoritatea statului nu poate exista fără forța sa
de constrângere. Chiar și M. Weber a subliniat faptul că constrângerea nu este
singurul mijloc normal de menținere a autorității statului, dar o data cu
pierderea monopolului asupra acesteia, se suprimă și pilonul său principal
(Вебер, 1990, p.645). În aceeași ordine de idei s-a expus și avocatul-filosof rus
I.A. Ilin: ”Forța autentică a puterii statului nu constă în folosirea sabiei, ci în
autoritatea convingătoare, - scria autorul - , totuși există perioade când fără de
sabia puterea este netrebnică și chiar păgubitoare”( Ильин, 1993, 197).

Astfel, autorității statului îi revine sarcina de a conduce și a insufla
persoanelor subordonate sentimentul că aceștia sunt dependenți de ea, adesea
consimțământul cetățenilor se exprimă cu bunăvoință asupra faptului că clasa
politică conducătoare are menirea să utilizeze la necesitate forța sa coercitivă.
Într-adevăr, istoria nu cunoaște situații (și nu va cunoaște) de existență a puterii
de stat fără ca acesta să aibă un sistem de instituții sau de organe care poartă
denumirea de mecanism de stat (Baltag, 2013, p158).

În literatura autohtonă, se consideră că elementul de bază al
mecanismului îl constituie organul de stat care este acea parte componentă a
aparatului de stat, învestită cu competență și putere și care se caracterizează
prin aceea că cei care o compun au o calitate specifică – sînt deputați,
funcționari de stat sau magistrați.

Unii autori ruși definesc mecanismul de stat drept „un sistem de
organisme prin intermediul cărora se exercită puterea publică, sunt realizate
cele mai importante funcții și sunt îndeplinite scopurile și obiectivele statului
în diferite etape ale evoluției” ( Марченко, 1998, p.151). Această interpretare
este, fără îndoială, corectă, dar prea complicată, astfel, noi considerăm că
aparatul de stat reprezintă o totalitate de indivizi (înzestrați cu instrumente
administrative adecvate) care realizează funcțiile statului și punerea în aplicare
dispozițiile de drept public. Ei reprezintă puterea în fața societății, îndeplinind
diferite funcții administrative, care într-o mare măsură a și determinat
desemnarea lor științifică și legală drept reprezentanți ai statului sau
funcționari publici.

Mecanismul de stat, potrivit lui K. V. Tretiakov, nu poate funcționa
fără a fi asigurată activitatea normală a reprezentanților puterii. Tocmai prin
intermediul acestora statul își realizează funcțiile. Printre aceste funcții se
numără cea de prevenire și combatere a unor ilegalități. În legătură cu această
funcție, statul conferă reprezentanților puterii atribuții cu caracter administrativ
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de dispoziție. Aceste atribuții își au suportul în principiul de supunere a
cetățenilor cerințelor legitime ale reprezentanților puterii. Împotriva acestor
cerințe constituie un fenomen profund negative, urmărind dezorganizarea
sistemului de administrare a statului și reducerea gradului de protecție a
drepturilor și libertăților persoanei (apud Brînză, Stati, p.1064).

În același context, autorii S. Brînză și V. Stati, menționează că
ocrotirea activității normale a autorităților publice presupune, în primul rând,
ocrotirea persoanelor care participă, direct sau indirect, la exercitarea funcțiilor
autorității publice. Orice atingere adusă libertății psihice(morale), integrității
corporale, sănătății sau altor atribute ale acestor persoane, pentru fapte
îndeplinite în exercițiul funcției, constituie o manifestare a lipsei de respect
față de autoritatea de stat ai cărei titular sunt respectivele persoane. Pe cale de
consecință, urmărind să asigure prestigiul autorității de stat și al persoanelor
care o exercită ( Brînză, Stati, p.1064).

Concluzie. Protecția drepturilor și libertăților persoanei este una dintre
principalele sarcini ale statului. La rândul său, mecanismul de stat nu poate
funcționa fără asigurarea activității normale a reprezentanților puterii, din
moment ce aceștia reprezintă elementul, prin care statul realizează funcțiile
sale.

Funcționarii publici în calitatea lor de liant între stat și individ cumulând
și calitatea de subiect al raporturilor juridice, acționează ca o categorie
complexă, care se bazează pe personalitatea exponentului autorității publice
care este investit cu atribuții speciale de stat, pentru implementarea politicilor
și sarcinilor care i-au fost atribuite.

Necesitatea protecției autorității de stat este dictată și de faptul că
puterea favorizează ordinea socială, iar aceasta naște putere, deoarece fără
putere nu există nici asociație și nici ordine. Puterea are o formă de exprimare
asimetrică care se manifestă prin relațiile conducere-supunere și dominare-
subordonare care presupune și folosirea violenței de către stat, ceea ce poate
naște împotrivirea celor conduși.

Astfel, reacțiunea față de autorități este un fenomen foarte negativ,
avînd drept consecințe perturbarea sistemului de management al statului și
reducerea nivelul general de protecție a drepturilor și libertăților omului.

Specificul activității reprezentanților puterii, inclusiv punerea în aplicare
a atribuțiilor de serviciu, crește gradul de victimizare a acestora și prin urmare,
această categorie de subiecte necesită o protecție juridico-penală adecvată.
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EVOLUȚIA INSTITUȚIEI AGENTULUI SUB ACOPERIRE, METODE
AGENTURISTICE ȘI INVESTIGAȚIA SUB ACOPERIRE LA ETAPA
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Abstract
The effective fight against crime has been an important goal of any state
during various historical periods. At the moment, this purpose maintains its
timeliness, taking into account the dynamics of the phenomenon of crime,
which manifests itself in various forms and encompasses the transnational
area. Thus, states undertake at both national and community level, significant
efforts to prevent and combat crimes through criminal policy in order to
protect the social values, enshrined and protected by law. In this respect,
particular attention should be focused on the undercover investigation,
agentical method and, indeed, on the undercover agent, that aims to reveal
criminal offenses. In the infra presented study are analyzed historical and
current aspects concerning the institution of undercover agent , as well as
aspects of its conduct in the process of collecting data regarding offense.
Keywords: undercover investigation, undercover agent, agency methods.

Fenomenul criminalității, fiind caracterizat printr-un nivel complex
de organizare și o gamă diversă a actelor cu caracter infracțional, a determinat
statele să recurgă la utilizarea practicilor investigatorilor sub acoperire, polițiști
care cu „autorizația” autorităților legitime au dreptul să se infiltreze în
organizațiile criminale pentru a contribui la probarea activităților infracționale.

Scopul privind protecția valorilor sociale față de fenomenul
criminalității se regăsește printre oportunități în strategia de dezvoltare a
Republicii Moldova. Astfel, potrivit art. 2 alin. (1) din Codul penal al
Republicii Moldova, adoptat la data de 18.04.2002, intrat în vigoare la data de
13.09.2002, cu modificările și completările ulterioare, legea penală apără
împotriva infracţiunilor persoana, drepturile şi libertăţile acesteia, proprietatea,
mediul înconjurător, orânduirea constituţională, suveranitatea, independenţa şi
integritatea teritorială a Republicii Moldova, pacea şi securitatea omenirii,
precum şi întreaga ordine de drept [1]. La fel, conform art. 1 alin. (2) din
Codul de procedură penală, adoptat la data de 14.03.2003, intrat în vigoare la
data de 12.06.2013, cu modificările și completările ulterioare, procesul penal
are ca scop protejarea persoanei, societăţii şi statului de infracţiuni, precum şi
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protejarea persoanei şi societăţii de faptele ilegale ale persoanelor cu funcţii de
răspundere în activitatea lor legată de cercetarea infracţiunilor presupuse sau
săvârșite, astfel ca orice persoană care a săvârșit o infracţiune să fie pedepsită
potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la
răspundere penală şi condamnată [2].

Investigația sub acoperire face parte din categoria activității speciale
de investigație, regimul juridic al căreia este consfințit în Codul de procedură
penală și Legea nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de
investigație, intrată în vigoare la data de 08.12.2012, ce are ca obiect culegerea
de date și informații cu privire la infracțiuni.

Până a trece la investigația sub acoperire actuală, urmează a fi făcută
o retrospectivă istorică a acesteia și metodelor agenturistice utilizate.

Din cele mai vechi timpuri miezul activităţii investigativ-operative,
informative şi contrainformative a fost metoda agenturistică, ce constituie
totalitatea de procedee şi modalităţi conspirative (legendate) folosite de
colaboratori sub acoperire (agenţi) şi a ofiţerilor operativi din organele de drept
şi serviciile speciale în scopul obţinerii informaţiei de interes operativ şi
documentării acţiunilor ilegale, prin stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de
încredere cu deţinătorul informaţiei.

Una din primele surse arheologice în acest sens, este o placă de lemn
ars cu inscripţii, găsită în Siria din sec. XIII î. Hr.,ce relatează despre folosirea
agenţilor (informatorilor) în calitate de ostatici în relaţiile dintre state, unde
conducătorul unui oraş-stat se plânge pe alt conducător, precum că el a eliberat
spionii, cum a fost înţelegerea, dar răscumpărarea aşa şi n-a mai primit-o [3, p.
2]. Într-un alt document despre spionaj, un raport al regatului hitit, a fost scris
pe o tablă de argilă, în anul 1370 î. Hr. (descoperit recent în Anatolia), se
referă numai la culegerea de informații despre țările care înconjurau regatul [4,
p.7].

În China Antică era cunoscută noţiunea de informare prealabilă,
spioni, a spiona sau spionaj. Astfel, Sun Tzu (sec.VI î. Hr.) în celebra sa carte ,,
Arta războiului ”, capitolul al XIII-lea ,, Folosirea agenţilor secreţi ” menţiona:
,, 5. Or, există cinci feluri de agenţi secreţi care pot fi folosiţi şi anume: agenţi
indigeni, interiori, dubli, lichidabili şi volanţi. 6. Atunci când cele cinci tipuri
de agenţi lucrează simultan şi când nimeni nu le cunoaşte procedeele, ei se
numesc ‚sculul divin” şi constituie comoara unui suveran. 7. Agenţii indigeni,
pe care îi folosim, sunt originari din ţinutul inamic. 8. Agenţii interiori sunt
funcţionari inamici pe care îi folosim. 9. Agenţii dubli sunt spioni inamici pe
care noi îi folosim. 10. Agenţii lichidabili sunt aceia dintre spionii noştri cărora
noi le dăm deliberat informaţii inventate în toate felurile. 11. Agenţii volanţi
sunt cei ce aduc informaţii” [5, p. 89-94].

În lucrările renumitului filozof Herodot, anul 480 î.Hr., de asemenea
se indică despre folosirea de către grecii antici a agenţilor secreţi din Persia.
Din scrierile lui Plutarh, împăratul Alexandru Macedon, precum şi generalul
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Hanibal din Cartagina, foloseau activ agentura pentru obţinerea informaţiei
secrete, trimițând spioni în lagărul inamicilor [3, p. 3]

În Roma Antică documentele existente, demonstrează că încă din
secolul I d. Hr., este menţionată existenţa la romani a unei poliţii secrete, aşa-
numiţii "frumentarii", care aveau şi atribuţii de cenzură. De asemenea, sunt
folosiţi şi aşa-numiţii "agentes in rebus", cu atribuţii specifice
contrainformative, de siguranţă internă. Serviciul de securitate internă a
Imperiului Roman se pare că a fost unul extrem de redutabil. Istoricul antic,
Titus Livius, povesteşte despre transmiterea unor mesaje secrete între Filip al
Macedoniei şi Hanibal, care au fost interceptate de romani. Se descrie pe larg
faptul că Hanibal obişnuia să-i deruteze pe romani prin adevărate operaţiuni de
dezinformare, contrafăcând anumite depeşe, scrisori. Şi partea adversă,
Hanibal, folosea pe scară largă activităţile informative şi contrainformative.
Astfel, informaţiile culese de la dezertori romani erau verificate de Hanibal cu
ajutorul spionilor săi. Uneori travestit, chiar Hanibal personal se implica în
activitate de culegere şi verificare a informaţiilor obţinute din teritoriul
Imperiului Roman, folosind metodele culegerii de informaţii a spionilor
infiltraţi la inamic, romanii au descoperit locul în care se ascundea Hanibal la
Nicomedia, obligându-l pe acesta să se sinucidă (186 î.Hr.) [18].

În Evul Mediu în Marea Britanie (partea a II –a a sec.XIV) metoda
agenturistică a fost larg răspîndită în lupta pentru puterea regală. Astfel, regele
Angliei Henric al VII-lea a creat o reţea de agenţi pentru obţinerea informaţiei
complete privind inamicii săi. Oamenii din serviciul secret al lui Henric al VII-
lea se divizau în patru grupuri: prima grupă o constituia agenţii secreţi, ce
executau rolul de rezidenţi (diplomaţii sau negustorii englezi); a II-a era
formată din ,,informatori” recrutaţi din păturile joase ale societăţii pentru
îndeplinirea unor misiuni concrete; a III-a includea ofiţeri de informaţii, care
filau anumite persoane, identificau legăturile personale, iar în caz de necesitate
se ocupau cu sechestrarea acestora; a IV-a grupă era formată din ofiţeri de
informaţii cu activităţi sub acoperire (medic, cleric, conţopist), ce facilita
pătrunderea în cercul anumitor persoane interesate pentru culegerea
informaţiilor [6, p. 3].

În Germania în sprijinul acțiunii de extindere a dominației casei de
Habsburg în Europa apuseană, Maximilian I, rege al Germaniei (1486-1519) și
împărat al Sfântului Imperiu, organizează rețele informative externe și pune la
punct activitatea de interceptare a corespondenței. Sunt înființate pe întreg
teritoriu al imperiului, ,,cabinetele negre”, în care se colectează informațiile
de interes provenind din corespondență. Regele Prusiei, Frederic al II-lea cel
Mare (1740-1786), a consolidat instituția serviciului secret punând bazele
serviciului de informații militare și ale serviciului de informații externe. În
cadrul serviciilor militare activau o categorie specială de agenți cu misiunea
determinării trădării comandanților, a dezertorilor și trecerii lor de partea
inamicului. Regele ordona în situații de tensiune sau război
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iminent ,,mobilizarea informativă generală ”, localnicii având obligația să-și
aducă o contribuție efectivă la culegerea informațiilor sub amenințarea
suportării de sancțiuni în caz de nesupunere [7, p. 71-72].

Primele structuri informative instituţionalizate datează de la mijlocul
veacului al XIX-lea, ele fiind create ca instrumente menite de a juca un rol
important in procesul de unificare şi centralizare naţional-statală [8, p. 12].
Otto von Bismarck, prim-ministru al Prusiei (1862-1871), a acordat o atenție
deosebită activității de informații în spiritul concepției lui Frederic cel Mare,
încredințându-l lui Steiber, sarcina organizării unui serviciu permanent de
spionaj. Pentru organizarea serviciului de informații permanent, prima etapă a
constituit-o înființarea unei școli speciale de spionaj. Pasul următor a fost acel
al recrutării unui număr impresionant de agenți răspândiți în aproape toate
capitalele europene, achiziționându-se din fondurile secrete hoteluri,
restaurante, cafenele sau bordeluri (bază logistică, surse de venit, locuri de
întâlnire și culegere a informațiilor și mai ales forma de acoperire a acestora).
Rețelele de spionaj create au fost grupate în patru rezidențe pentru 14
departamente conduse din patru centre externe. Acestea au condus activitatea
circa 14-15.000 agenți, din care 1.000 profesioniști, restul acționând sub
acoperirea ocupațiilor lor: horticultori, viticultori, femei de serviciu în hoteluri,
restaurante și cafenele, guvernante, comis-voiajori, la care se adăugau
numeroși ,,turiști” [7, p. 77-78]

În Imperiul Rus pe timpul domniei ţarului Petru I este instituită în
1718 poliţia politică - Cancelaria secretă a afacerilor investigative (Тайная
канцелярия розыскных дел),se restabileşte instituţia investigatorilor,este
emisă instrucţiunea în 1719,care permite formarea echipelor investigative din
rândul militarilor. Activitatea informativă în această perioadă (1716) obţine o
reglementare expresă pentru prima dată prin instituirea regulilor privind munca
informativă în cadrul noilor Statute militare ale lui Petru I [9, p. 39]. Prin
decretul din 3 iulie 1826 este fondată Secţia a III a Majestăţii Imperiale
(Третье отделение Собственной Его Императорского Величества
канцелярии), activitatea căreia a contribuit la dezvoltarea muncii informative -
agenturistice în Rusia [10, p. 13]. Ulterior, în 1867-1915 sunt adoptate o serie
de regulamente şi instrucțiuni privind instituţionalizarea şi

activitatea diverselor organe informative,
contrainformative şi investigative: Poliţia secretă imperială în 1883
(Секретная полиция в Империи); Secţia securitate în 1907 (Охранное
Отделение ); Secţia specială în 1907 (Особый Отдел); Secţia investigaţii în
1908 (Cыскноe Отделение); Secţia contrainformaţii în 1911
(Контрразведывательное отделение) ş.a. [9, p. 39-40]. Constituirea poliţiei
regulate în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, dezvoltarea acesteia în a
doua jumătate a aceluiaşi secol şi în secolul al XIX-a a contribuit la
perfecţionarea investigaţiilor criminale prin activitatea operativă de investigaţii.
Mijloacele şi metodele aplicate în cadrul acestei activităţi sunt diverse. În mod

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F
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special, au început pe larg să fie aplicate metodele: informarea secretă,
chestionarea, cercetarea operativă, supravegherea secretă, căutarea de către
agenţi de investigaţie deghizaţi, culegerea informaţiilor de la informatori,
organizarea speluncelor - capcană ş.a [11, p. 26, 40].

În istoria poporului român, încă din cele mai vechi timpuri s-au
cristalizat unele tradiții înaintate pe linia serviciilor de informații militare.
Pentru pregătirea rezistenței dacice împotriva expansiunii romane la nord de
Dunăre, Decebal și-a infiltrat agenți chiar în capitala imperiului roman, care-l
informau asupra planurilor și mișcărilor armatei romane. Mai târziu, în
perioada feudalismului dezvoltat, domnitorii Mircea cel Bătrân, Vlad Țepeș,
Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, Dimitrie Cantemir și alții au pus bazele unor
servicii de informații militare [19, p. 58].

În România prin intermediul Ministerului Afacerilor Străine s-au
creat primele structuri care desfăşurau în paralel cu misiunile diplomatice,
activităţi informative peste hotare. Prin agenţii misionari şi funcţionarii
diplomatici se reuşea obţinerea unui flux informaţional de utilitate pentru
domnitor în normalizarea relaţiilor cu vecinii, dar şi în cunoaşterea a ceea ce
era de modernitate şi utilitate în evoluţia instituţiilor europene, economie,
politicilor externe promovate de Marile Puteri şi, nu în ultimul rând, a
domeniului militar sub toate aspectele sale (strategie, tactică, tehnică,dotare şi
aprovizionare). La începutul secolului al XX-lea (în baza Legii din 1 aprilie
1903 asupra organizării poliției generale a statului), metodele de activitate ale
poliției erau simple, empirice, bazându-se îndeosebi pe munca directă, pe
supravegherea operativă, interceptarea corespondenței, percheziții domiciliare,
strângerea de articole din presa vremii, etc. Din activitatea organelor de poliție
lipsea cu desăvârșire munca informativă cu agentura [Ibidem, p. 63-64].

Securitatea, numită oficial Direcţiunea Generală a Securităţii
Poporului (DGSP), a fost înfiinţată prin Decretul nr. 221 din 30 august 1948.
Ea a continuat să pună în practică opera de sovietizare a ţării începută din 1945
de PCR sub protecţia trupelor sovietice de ocupaţie. Prin Decretul nr. 710 din
22 iulie 1967 Securitatea este redenumită Consiliul Securităţii Statului, făcînd
în continuare parte din Ministerul de Interne. La 3 aprilie 1968 redevine
organism independent de Ministerul de Interne [20]. Potrivit Directivei despre
munca cu agentura din 1951, reţeaua de informatori, care executau munca
de ,,depistare şi demascare a activităţii criminale dusă de elementele
duşmănoase în ţară” [21, p. 3], poate fi împărţită în trei categorii principale:
informatori necalificaţi; informatori calificaţi; rezidenţi.

Informatorii necalificaţi sunt acei informatori care, din însărcinarea
organelor Securităţii Statului depistează persoanele suspectate de activitate
duşmănoasă, clarifică starea de spirit şi purtarea acestora, descoperă şi
comunică date în privinţa a tot felul de lipsuri şi evenimente din cadrul
obiectivelor şi problemelor deservite de serviciile noastre informative
(manifeste, inscripţii, accidente, acţiuni cu aspect de sabotaj ş.a.m.d.), însă
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aceşti informatori necalificaţi, fiind lipsiţi de aptitudini şi 3 posibilităţi
contrainformative, iar câteodată şi de experienţă, nu au posibilitate să pătrundă
în mijlocul elementelor subversive şi să ducă acţiuni informative împotriva lor.
De obicei, informatorii necalificaţi se recrutează din rândul cetăţenilor patrioţi
[Ibidem].

Informatorii calificaţi sunt acei informatori care, prin aptitudinile,
trecutul şi legăturile lor, au posibilitatea să pătrundă în mijlocul elementelor
subversive şi să ducă acţiuni informative împotriva acestora. Adeseori,
organele Securităţii Statului recrutează astfel de informatori din mijlocul
elementelor străine de clasa muncitoare sau compromise prin legăturile sau
activitatea lor criminală dusă împotriva Republicii Populare Române.
Informatorii calificaţi pot fi recrutaţi şi din rândurile elementelor patriotice,
care se găsesc în mijlocul persoanelor ce au legături cu elementele subversive
şi pot pătrunde în mijlocul lor, având posibilitatea să ducă acţiuni informative
împotriva acestora. Ei au ca acoperire o legendă studiată în mod detailat, care
îi caracterizează ca elemente străine de clasa muncitoare, ce au legături cu
elementele subversive, sau duc o activitate criminală [Ibidem].

Rezidenţii sunt colaboratorii acoperiţi (neîncadraţi în state) ai
organelor Securităţii Statului, care conduc activitatea reţelei de informatori
necalificaţi ce le-a fost transmisă în vederea legăturii, în obiectivele şi
problemele deservite de organele Securităţii Statului. Ei se recrutează din
rândul membrilor de Partid verificaţi, membrilor U.T.M. (Uniunea Tineretului
Muncitoresc-n.n.) şi numai în cazuri excepţionale din rândul informatorilor
fără de partid, aparţinând categoriei sociale mai apropiate de clasa muncitoare,
care au fost verificaţi în munca practică şi şi-au dovedit devotamentul,
atitudinea disciplinată şi aptitudinile lor în munca contrainformativă.
Rezidentului nu i se predă întreaga reţea de informatori din sectorul respectiv.
Cei mai capabili informatori continuă să ţină legătura cu organele Securităţii
Statului în vederea verificării activităţii rezidentului şi a informatorilor lui.
Rezidentul nu poate fi folosit pentru recrutarea de informatori, ci numai pentru
studierea şi pregătirea anumitor persoane în vederea recrutării [Ibidem, p. 4]

În URSS (Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste) erau instituite
trei categorii de colaboratori secreți care exercitau activitatea operativă de
investigație agent de filaj (агент наружного наблюдения); informator-
necalificat (информатор); informator calificat (осведомитель). Agent de
filaj (агент наружного наблюдения)- colaborator secret în statele GPU
(munca pe linia Secției Operative ,,Оперода”). Informator-necalificat
(информатор)- persoană recrutată sau infiltrată într-o organizație, instituție,
locuință pentru activitatea de informare. Informator-calificat (осведомитель)
se numea persoana recrutată sau infiltrată într-o organizație antisovietică,de
spionaj, contrarevoluționară sau criminală în scopul culegerii de informații
despre aceasta.
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În timpul războiului cât și o perioadă după acesta aparatul secret al
miliției includea: agenții; informatorii; rezidenții; deținătorii caselor de
întâlniri și persoanele de încredere. Toți aceștea formau aparatul
agenturistico-informativ. Cea mai mare categorie în perioada respectivă o
constituia informatorii (осведомители), care îndeplineau rolul principal de
furnizare curentă a informației organelor de miliție privind infracțiunile în curs
de săvârșire sau cele comise,persoanele implicate în comiterea acestor
fapte,precum și referitor la anumite bănuieli întemeiate a activităților ilicite.
Informarea era repartizată în toate sectoarele importante. Sarcinile acesteia
includea: studierea și supravegherea mediului ambiant, relevarea faptelor
penale și a făptașilor precum și a persoanelor ce prezintă pericol pentru cei din
jur. Informatorul se definea ca colaborator secret al organelor MAI ce acționa
la însărcinarea ofițerului operativ privind supravegherea secretă asupra faptelor
ilicite și a persoanelor ce prezentau interes operativ. În acest sens, informarea
era realizată în practică în două părți: generală (ocazională, fără un obiectiv
anumit) și cea specială (referitor la anumite persoane din evidențele operative
sau din mediul criminal). Pentru informarea specială urmau să fie antrenați
informatori cu antecedente penale, care se bucurau de o anumită încredere în
rândul elementelor criminale, dar care la moment nu erau urmăriți de
comiterea vreunei infracțiuni. Persoanele de încredere erau antrenate pentru
obținerea unei informații ocazionale sau realizarea unei acțiuni
nesemnificative,simple,de regulă, fără conspirație. Figura principală în aparatul
agenturistico-informator îl constituia totuși agentul. Sarcina agentului era
relevarea proactivă a grupurilor criminale precum și a unor infractori, stabilirea
intențiilor criminale și a contracarării ilegalităților. Această sarcină presupunea
un contact direct cu infractorii, penetrarea în mediul criminal și se recomanda
racolarea agenților ,,din mediul dușmănos” sau a persoanelor care se bucurau
de încrederea criminalilor. Totodată se recomanda, în dependentă de caz,
infiltrarea în mediul criminal a agenților care nu aveau careva tangențe sau
complicitate la săvârșirea crimelor [22].

Agenții se clasificau în: interiori; călători; de celulă; de casă; de
legătură; recrutori și consultanți. Agenții interiori îndeplineau acțiuni de
prelucrare a unui grup sau a unei persoane concrete bănuite de comiterea
infracțiunii. Agenții călători executau însărcinările miliției în alte localități.
Agenții de celulă se foloseau pentru prelucrarea celor reținuți sau arestați.
Agenții de casă erau cei ce locuiau cu obiectul de interes operativ. Agenții de
legătură exercitau acțiuni de menținere a contactelor de legătură dintre alți
colaboratori secreți ai miliției. Agenții recrutori selectau persoanele supuse
recrutării și în cazuri speciale exercitau nemijlocit recrutarea agenturii. Agenții
specialiști posedau cunoștințe speciale în anumite domenii. Rezidentul se
selecta din agenții cu o bună pregătire și față de acesta se înaintau cerințe
ridicate. Gazda caselor de întâlniri se recruta din rândul persoanelor ce se
obligau să asigure întâlnirile conspirative ale agenturii [Ibidem].
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Noțiunea de „investigator sub acoperire” este preluată din conceptul
anglo-saxon (undercover investigator or agent), avînd în linii generale aceeași
conotație respectiv de a se infiltra și a lucra cu sau printre cei ce urmează a fi
observați în legătură cu furnizarea de informații, date, indici sau probe [12, p.
243].

În Republica Moldova măsura sub formă de investigație sub acoperire
nu este o noutate pentru activitatea specială de investigație. În Legea nr. 45-
XIII din 12.04.1994 privind activitatea operativă de investigații (abrogată prin
Legea nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigație), era
prevăzută o măsură similară, și anume infiltrarea operativă în organizațiile
criminale a colaboratorilor titulari din subdiviziunile operative și a
persoanelor care colaborează în mod confidențial cu organele care exercită
activitate operativă de investigații, utilizând acte de identitate și alte
documente de acoperire.

Măsura (infiltrarea operativă în organizațiile criminale), reprezintă
introducerea unui colaborator titular sau a unei persoane care colaborează în
mod confidențial cu organele investigativ-operative în mediul infracțional
(grup, organizație criminală) sau la obiective (întreprinderi, organizații,
instituții) în scopul colectării informațiilor despre persoane, fapte și împrejurări
de interes operativ și al îndeplinirii altor misiuni operative în vederea realizării
sarcinilor activității operative de investigație. Infiltrarea operativă posedă un
caracter complex, îmbrăcând forma unei operațiuni speciale, ce include măsuri
organizaționale, tactice, tehnice, materiale de investigație operativă, de
securitate etc., precum și de perfectare a actelor de identitate necesare și altor
documente de acoperire. Operațiunea specială de infiltrare operativă se
realizează pe etape, fiind precedată de desfășurarea altor măsuri operative de
investigații, precum chestionarea, culegerea de informații, urmărirea,
experimentul operativ și, după caz, alte măsuri necesare infiltrării operative
[13, p. 228].

Infiltrarea operativă urmează a fi considerată nu numai în sens restrîns,
ca un proces de infiltrare, penetrare în scopul strângerii informației, dar și ca
rezultat intermediar sau finit în următoarele feluri:

 fortificarea poziției în obiectul de infiltrare;
 accesul la informația, ce prezintă interes operativ;
 crearea circumstanțelor, ce contribuie la obținerea informației de către

persoanele infiltrate;
 efectuarea măsurilor de căutare și cercetare;
 identificarea persoanelor și faptelor ce prezintă interes operativ;
 stabilirea contactului (relațiilor de încredere) cu anumite persoane

identificate;
 culegerea informației operative;
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efectuarea altor măsuri în scopul soluționării sarcinilor AOI [14, p.
360].

Infiltrarea operativă poate fi realizată prin următoarele două
modalități:
1) introducerea confidentului (ofițerului operativ sau a colaboratorului) în
obiectul de interes operativ sau în mediul apropiat acestuia;
2) racolarea agentului din membrii obiectului de interes operativ [15, p. 88]

În acest sens, sunt aplicate anumite modalități de racolare, în
dependență de caz. Aici, modalitățile de racolare reprezintă ,,totalitatea
mijloacelor de influență fizică sau morală asupra unei persoane pentru a o
implica într-o cooperare secretă în rolul unui agent”. Există trei metode de a
exercita presiuni asupra unei persoane: metoda convingerii; metoda sugestiei;
metoda constrângerii [4, p. 212]

Doctrina americană distinge între noțiunile de ,,undercover
techniques” (tehnici sub acoperire), ,,intelligence techniques” (tehnici
informative) și ,,detection techniques”(tehnici de identificare), specifice
competențelor polițienești. Tehnicile sub acoperire sunt folosite când o
persoană este bănuită de participare la activități infracționale fără însă a fi
dovedit comiterea unei fapte penală, tocmai în vederea descoperirii acelor
probe sau mijloace de probă care să conducă la stabilirea implicării acesteia în
faptele cercetate. Tehnicile informative sunt folosite când nu există indici de
identificare a unui suspect și a circumstanțelor comiterii unei infracțiuni.
Aceste metode sunt îndreptate spre culegerea de informații din mediul de
relații criminogen, din identificarea unor elemente comune între infracțiunile
comise într-o anumită perioadă sau zonă de interes, din analiza modului de
operare specific grupurilor de crimă organizată. Tehnicile de identificare sau
descoperire a autorului sunt folosite când o infracțiune a fost comisă, dar
suspectul nu a fost identificat sau identificarea nu s-a realizat cu precizie [12, p.
244]

Ad litteram, investigaţia sub acoperire poate fi definită ca o activitate
complexă de culegere a datelor şi informaţiilor de către un subiect cu o altă
identitate decât cea reală,care se infiltrează în mediul interesat, fie cifrează
scopul când intră în contact cu anumite persoane, în scopul stabilirii indicilor
unei infracțiuni.

O altă trăsătură specifică măsurii analizate, ce rezultă din
termenul ,,sub acoperire” este desfășurarea activității sub o altă identitatea
decât cea reală, așa cum a fost definit în legislația și doctrina română.
Investigatorul sub acoperire a fost definit în doctrina penală ca o persoană ce
acționează sub o altă identitatea decât ce reală, care cercetează minuțios și
sistematic, în scopul descoperirii datelor privind existența unei infracțiuni sau
pregătirea comiterii acesteia, cât și a persoanelor care au săvârșit-o sau
urmează să o săvârșească [16, p. 8]. În special, în practica Republicii Moldova,
în dependență de circumstanțele obiectului de infiltrare și personalitatea
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subiectului ce urmează a fi infiltrat, este oportună infiltrarea sub nume real,
cifrându-se scopul introducerii funcționarului în instituție, organizație sau alt
mediu.

Particularități distincte ale măsurii investigaţiei sub acoperire sunt:
a) conspirarea identității subiectului abilitat cu investigarea unui caz;
b) fie conspirarea scopului acțiunilor, prin ordonanța procurorului.
În acest caz, infiltrarea poate fi făcută cu schimbarea identității persoanei,

fie cu identitate reală a acesteia sau prin racolarea persoanei din mediul
criminogen ori din mediul de interes operativ, autorizată de către procuror.

În literatura de specialitate au fost menționate trei caracteristici esențiale
ale operațiunii sub acoperire: secretul (agentul disimulează calitatea sa de
polițist sau de terț, care lucrează pentru poliție); viclenia (agentul construiește
un scenariu în scopul de a câștiga încrederea unei persoane,în vederea
constatării unei infracțiuni sau strângerii de informații referitoare la o
infracțiune); interacțiunea [12, p. 243].

În cadrul măsurii analizate se aplică, de regulă, metoda legendării.
Legenda, în materia siguranței statului, a fost definită ca ,,scenariu” fictiv
transmis de ofiţer unui civil, cu scopul de a conspira acţiuni sau persoane care
acţionau sub acoperire. De regulă, legenda era pregătită ca variantă de
retragere în cazul eşuării unei tentative de recrutare şi se consemna în raportul
cu propunerea de includere a persoanei în reţeaua informativă ” [23].

Măsura sub formă de investigaţia sub acoperire presupune strângerea de
date și informații prin acțiuni care în esență sunt alte masuri speciale de
investigații, precum:

 chestionarea;
 culegerea informaţiei despre persoane şi fapte;
 identificarea persoanei;
 urmărirea vizuală;
 controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori

materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite ;
 livrarea controlată;
 colectarea mostrelor pentru cercetarea comparată;
 cercetarea obiectelor şi documentelor;
 achiziţia de control;
 cercetarea domiciliului şi/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură

supravegherea şi înregistrarea audio şi video, a celor de fotografiat şi
de filmat;

 supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice ce
asigură înregistrarea;

 interceptarea şi înregistrarea comunicărilor şi imaginilor;
 monitorizarea conexiunilor comunicaţiilor telegrafice şi electronice;
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 monitorizarea sau controlul tranzacţiilor financiare şi accesul la
informaţia financiară.

Prin caracterul său, investigația sub acoperire poate fi realizată numai prin
forma secretă și cifrată și fiind o măsură specială complexă presupune
realizarea următoarelor etape: pregătirea; infiltrarea; investigația propriu-zisă;
încetarea investigației și/sau retragerea agentului sub acoperire.

Pregătirea include următoarele acțiuni, menționate în doctrină:
 concretizarea sarcinilor;
 aprecierea situației operative a condițiilor în care se va realiza măsura

planificată;
 elaborarea conceptului operativ al operațiunii;
 calcularea și obținerea forțelor și mijloacelor necesare;
 repartizarea rațională a obligațiilor între participanții implicați;
 adoptarea și confirmarea deciziei privind infiltrarea operativă;
 întocmirea planului de infiltrare;
 crearea unui sistem de dirijare și control a operației planificate;
 înaintarea sarcinilor concrete executorului (executorilor);
 organizarea pregătirii executorului (executorilor) privind soluționarea

sarcinilor stabilite;
 organizarea legăturii cu persoana infiltrată;
 organizarea asigurării tehnico-materiale și financiare a operațiunii;
verificarea abilităților executorului privind realizarea obligațiilor stabilite

[24]
Planul privind infiltrarea operativă poate conține: scopul și sarcinile;

legenda și linia de comportare a persoanei infiltrate determinată de o posibilă
imitare a unei fapte penale; asigurarea cu documente de acoperire; locul,
timpul și procedeele tactice ale infiltrării; măsurile de cifrare și protecție a
persoanei infiltrate, precum și alte chestiuni în funcție de scopul și sarcinile
infiltrării [Ibidem]

Investigația propriu-zisă a agentului sub acoperire include :
 stabilirea legăturilor de încredere cu anumite persoane și crearea

circumstanțelor,ce contribuie la obținerea informației;
 efectuarea acțiunilor conform ordonanței procurorului.
Potrivit art. 137 alin.(2) din Codul de procedură penală al Republicii

Moldova nr. 122-XV din 14.03.2003, în procesul activităţilor desfăşurate,
investigatorul sub acoperire efectuează măsurile speciale de investigaţii
autorizate în funcţie de situaţia creată şi conform convingerii personale.

Încetarea investigației și/sau retragerea agentului sub acoperire are loc
atât în situații de operațiune reușită cât și în alte situații. În funcție de
circumstanțele cauzei și situația operativă, după efectuarea acțiunilor cu succes
de către agentul sub acoperire sau în cazul situațiilor limită se realizează
strategia de întrerupere ori de scoatere a agentului infiltrat din grupul
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infracțional [17, p. 232]. Potrivit art. 137 alin. (4)-(6) din Codul de procedură
penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14.03.2003, prevede:
 în cazul în care există pericol real pentru viaţa şi sănătatea investigatorului

sub acoperire, precum şi în cazurile descoperirii identităţii acestuia,
procurorul îl retrage imediat din misiunea sub acoperire;

 în cazul în care există date veridice că investigatorul sub acoperire a
depăşit limitele acţiunilor autorizate, fapt care a prejudiciat sau poate
prejudicia realizarea scopurilor măsurii speciale de investigaţii, precum şi
în cazul în care el a comis încălcări grave ale legii sau a comis o
infracţiune, activitatea acestuia este întreruptă imediat de către procuror;

 în caz de necesitate, investigatorul sub acoperire poate fi înlocuit, cu sau
fără întreruperea activităţii [2].
Generalizând tezele prezentate supra observăm, că din practica organelor

de urmărire penală se atestă o frecvență deosebită de dispunere și efectuare a
investigației sub acoperire pentru descoperirea infracțiunilor din domeniul
circulației ilegale a substanțelor narcotice, psihotrope sau analoagelor lor,
traficului de ființe umane, infracțiunilor contra securității publice și a ordinii
publice, etc. Statutul investigatorului sub acoperire și limitele de acțiune a
acestuia reprezintă un aspect destul de controversat și actual, în acest sens
amintim despre grupul de lucru din cadrul Consiliului Uniunii Europene, care
este preocupat de identificarea condiţiilor şi procedurilor aplicabile în cazul
investigatorilor sub acoperire, definirea câmpului de aplicare, aplicarea
principiului proporţionalităţii şi cel al subsidiarităţii şi alte principii care să fie
oportune în derularea unor urmăriri transfrontaliere, prin folosirea
investigatorilor sub acoperire.
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Abstract
Studying the possibilities of improvement of the relation between the state’s
power and the local self-government is an important issue in the science in the
public and legal administration field. The analysis of a set of aspects linked to
the legal reglementation of the relations among the state authorities and the
local self-government is, as well, an important scientific issue, which has a
distinguished importance in the harmonization of the relations between the
Republic of Moldova’s state authorities and the local authorities. The creation
of a real local autogovernation and the application of the principle of
responsibility of the local self-government organs continues to be an issue that
must be solved. In the context of putting in application of the reform of the
local self-government, the problem of theoretical identification of relations
among the state and the local authorities, the establishment of new specific
features and of the particularity of the relation among them, the determination
of the ways of their reforming and improvement becomes relevant.
Keywords: Particularities, relations, central public administration, local
public administration, cooperation, control, subordination.

Introducere.
Intenţiile guvernelor şi organelor legislative, după proclamarea

independenţei Republicii Moldova de a crea condiţii pentru existenţa şi
funcţionarea organelor administrației publice la diferite niveluri, vorbesc
despre dorinţa societăţii de a promova şi a afirma priorităţile de drept şi
libertăţile cetăţeanului şi a dezvolta o societate democratică. O condiţie
primordiala o constituie funcţionarea puterilor de administrare publică de
diferit nivel , relaţiile dintre ele şi consolidarea acestora. Administraţia publica
locală este de natură şi semnificaţie diferită faţă de instituţiile statului şi are o
relaţie mult mai strânsă cu cetăţenii şi cu societatea civilă. Ea nu este un
subiect direct al puterii de stat, în schimb face parte din grupul subiecţilor
puterii publice. Autoritatea celor trei puteri ale statului se extinde asupra
activităţii autorităţilor publice locale în măsura în care sunt respectate normele
legale, care asigură funcţionalitatea acestor autorităţi şi a unei societăţi
democratice. În acelaşi timp observăm că diversele tipuri de putere au şi
particularităţi în comun: sunt de natură publică, au obiective asemănătoare
(gestionarea afacerilor statului şi a societăţii, rezolvarea problemelor sociale).
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Prerogativele principale ale statului: crearea cadrului legislativ,
activitatea de administrare şi executare, funcţiile fiscale, aplicarea legii şi altele,
sunt distribuite la diferite niveluri de guvernare. În aceste condiţii, problema
relaţiilor dintre administraţia publică centrală şi administraţia publică locală
devine esenţială pentru a determina rolul pe care îl are autoadministrarea în
activitatea puterii locale şi în divizarea şi realizarea competenţelor acesteia. În
acest context se pune problema autonomiei autoguvernării locale şi respectiv a
dezvoltării relaţiilor dintre administraţia publică centrală şi administraţia
publică locală.

Scopul studiului: Scopul principal al cercetării este o analiză a
problemelor teoretice și practice ale evoluției relaţiilor dintre autorităţile
centrale şi locale. Pentru atingerea acestui scop, au fost stabilite următoarele
sarcini:
- analizarea actualului sistem de relații dintre autoritățile statului și autoritățile
locale în Republica Moldova.
- identificarea particularităţilor şi tipurilor de relații între puterea de stat și
autoguvernarea locală.

De rând cu întreaga societate din țară se schimbă administrația
publică, iar limitele și caracterul acestei administrații depind de regimul de
guvernare al statului, de relațiile ce există între organele administrației publice
de diferite niveluri, de istoria și tradiția poporului, de principiile de organizare
și funcțiile exercitate de administrația publică.

La fel, activitatea administrației publice este influențată și diferă în
dependență de mediul juridic în care se exercită. Îndeplinind sarcinile primite
de la puterea politică, autoritățile administrației politice asigură apărarea
drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice. Pe de altă
parte, însăși structura administrației, funcțiile ei, sunt stabilite și reglementate
prin lege, influența mediului juridic asupra administrației fiind destul de
evidentă.

În activitatea organelor administrative accentul se deplasează tot mai
frecvent și mai pronunțat de la administrarea directă spre dirijarea indirectă, de
la soluționarea problemelor curente spre exercitarea managementului strategic.
Modificarea funcțiilor are influență directă și asupra mecanismului practic de
lucru al organelor administrației publice. Tendința predominată în prezent este
descentralizarea funcțiilor administrației publice. Exercitându-și funcțiile,
autoritățile administrației publice se află în anumite raporturi atât cu
elementele interne ale sistemului administrației publice care activează sub
influența mediului social, politic și juridic, cât și cu instituțiile ce reprezintă
aceste medii (dreptmd.wordpress.com). Asta pentru că, autoritățile
administrative, regulile juridice sau nejuridice, mijloacele materiale și umane
ale administrației publice nu pot fi realizate în condiții bune fără stabilirea
relațiilor dintre administrația publică centrală și cea locală ca elemente de bază
ale unui sistem.
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În acest sens, Legea nr.436 în art. 6 stabileşte că raporturile dintre
autorităţile publice centrale şi cele locale au la bază principiul autonomiei,
legalităţii, transparenţei şi colaborării în rezolvarea problemelor comune.
Astfel între autorităţile centrale şi cele locale, cât şi între autorităţile publice de
nivelul întâi şi de nivelul al doilea, nu există raporturi de subordonare, cu
excepția cazurilor prevăzute de lege. Relațiile dintre cele două componente ale
administraţiei publice, care sunt constituite în subsisteme distincte, au un
caracter dinamic, modificându-se în funcţie de cerinţele fiecărei etape de
dezvoltare a societăţii (Bobeica, nr. 12, 2012, p.66 )

Distingem mai multe tipuri de relații de care avem actualmente nevoie
pentru a obține o administrație eficientă, dar mai întâi să analizăm raporturile
ce apar între autoritățile administrației publice. Din primul grup fac parte
raporturile autorităților administrației publice centrale de competență generală
și autoritățile administrației publice locale de competență generală și specială.
Aceste relații sunt determinate de raportul de subordonare și după conținutul
lor, sunt relații de autoritate ierarhică, care se exprimă prin dreptul organelor
administrației publice centrale de competență generală de a controla activitatea
celorlalte organe și de a emite acte juridice obligatorii pentru acestea. Din alt
grup fac parte relațiile dintre organele administrației publice locale de
competență generală și specială de pe altă parte. Aici este important de
menționat că organele administrației publice locale de competență generală nu
sunt subordonate organelor administrației publice centrale specializate, de
aceea aceste raporturi sunt de cooperare. Totuși, în unele cazuri acestea pot fi
relații de control, determinate de delegarea pe care o au anumite ministere și
departamente de a controla o anumită activitate a organelor administrației
publice locale cu competențe generale.

Reiese că, în cadrul sistemului administrației publice, în dependență
de locul și rolul organelor respective, autoritățile administrației publice
centrale pot fi în raport cu aceste organe în relații de subordonare, de cooperare
ori de control. Cu toate acestea, în afară de relații interne, autoritățile
administrației publice sunt implicate în procesul de realizare a funcțiilor ce le
au și în multiple relații cu elemente exterioare acestui sistem.

Începând cu anul 1994 autorităţile din Republica Moldova au adoptat
mai multe legi şi acte normative precum, Constituția Republicii Moldova,
Legea cu privire la Guvern, Legea privind descentralizarea administrativă,
Legea privind administraţia publică locală, Legea privind administrația publică
centrală de specialitate şi Hotărârea de Guvern cu privire la oficiile teritoriale
ale Cancelariei de Stat. Ele au iniţiat o reorganizare radicală, creând, de fapt,
un nou sistem de instituții de autoguvernare locală. Aceste transformări ar
trebui să realizeze în baza articolului 109 din constituţia Republicii Moldova şi
în baza art.3 al Legii Legea privind administraţia publică locală, independența
si autonomia administrației locale și separarea sa de sistemul puterii de stat. În
practică, acestea deseori conduc la un grad mai mare de centralizare a

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=321765
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=321765
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organelor puterii de stat şi subordonării autoguvernării locale față autorităţile
central, cu toate că Republica Moldova şi-a asumat obligaţia să respecte
principiile autonomiei locale. Autonomia locale este principiul fundamental,
care guvernează administraţia publică locală şi activitatea autorităţilor acesteia
şi constă în dreptul unităţilor administrativ–teritoriale de a-şi satisface
interesele proprii fără amestecul autorităţilor centrale, principiu care atrage
după sine descentralizarea administrativă, autonomia fiind un drept, iar
descentralizarea un sistem care implică autonomia (Manda, 2007,p.196 ).

Autorii autohtoni consideră că autonomia locală reprezintă dreptul
unităţilor administrativ–teritoriale de a-şi satisface interesele proprii, după cum
consideră oportun, cu respectarea legalităţii, dar fără intervenţia puterii
centrale. Autonomia locală constituie principiul fundamental al organizării
administrativ–teritoriale a unui stat,constituie un drept, iar descentralizarea
administrativă este un sistem ce o presupune. Ea nu trebuie înţeleasă însă în
sensul unei libertăţi totale, cu eliminarea oricărei intervenţii a statului atunci
când aceasta se dovedeşte necesară (Guţuleac, Comarniţcaia, p.65 ).

Valoare autoguvernării constă în faptul că aceasta este superioară
politicii, opiniilor temporare, ocazionale unilaterale ale partidelor.
Autoguvernarea locală poate fi privită ca un mecanism de interacţiune între
comunităţile teritoriale şi stat, a cărei principale sarcină este de a coordona
interesele dintre cetăţean şi guvernare. În conformitate cu art. 3 al.1 din Carta
Europeană a Autonomiei Locale prin autonomie locală se înțelege dreptul şi
capacitatea efectivă ale autorităţilor administrației publice locale de a
soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul
populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice (Carta Europeană a
Autonomiei Locale 1985). Trebuie de menţionat deosebirea între administraţia
locală şi cea centrală, Guvernul este o autoritate care se poate reforma din
propria iniţiativă, în schimb administrația locală este subordonată şi activează
în limitele specificate de autoritatea centrală. În acest sens putem spune că
autoadministrarea este parţială şi presupune anumite raporturi care sunt
stipulate în legislaţia naţională.

Prezența unei autorități autonome, care nu depinde în mod
administrativ de autoritățile administrativ-centrale, obligația statului de asigura
autoguvernării locale o dezvoltare firească, ar trebui să fie singura modalitate
de influență a statului asupra autorităților locale. În realitate administraţia
publică centrală face o încercare de a menține un anumit grad de dependență
asupra administrației publice locale, intensifică gradul de influență a organelor
de conducere și ale oficiilor teritoriale guvernamentale de stat în organizarea și
funcționarea sistemului administrației publice locale.

Autorităţile administraţiei publice centrale nu pot să stabilească ori să
impună competenţe autorităţilor publice locale fără o evaluare prealabilă a
impactului financiar pe care aceste competenţe le-ar putea genera, fără o
consultare a autorităţilor locale de nivelul corespunzător şi fără ca
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colectivităţile locale să fie asigurate cu mijloacele financiare necesare
(Guţuleac, Comarniţcaia, p.70 ) Din aceasta rezultă că, în construirea relațiilor
cu autoguvernarea locală, Guvernul ar trebui să creeze și condițiile pentru
dezvoltarea și activitatea sa prodigioasa.

În anumite circumstanțe, nu se poate exclude posibilitatea ca
autoguvernarea locală să acționeze ca un "adversar" al statului, atunci când
interesele municipiilor, localităților, teritoriilor se deosebesc de acele ale
statului. Dar, construind un model de relații între puterea de stat și
autoguvernarea locală, statul ar trebui să pornească de la faptul că acesta din
urmă este principalul său "aliat" în unitățile administrativ-teritoriale și că
administrația publica locală are un impact pozitiv asupra exercitării puterii de
stat. În primul rând, organele și funcționarii autonomiei locale se formează
direct din rândul cetățenilor din localitate, cunosc toate problemele locale, își
asumă obligația de a le soluționa și au o responsabilitate directă în faţa
alegătorilor. În al doilea rând, organele și funcționarii, exercitând anumite
competențe delegate de puterea de stat, scutesc administrația publică centrala
de la rezolvarea problemelor de importanță statală în localități.

Potrivit criteriilor de constituire în sistem autorităţile administraţiei
publice şi corespunzător tipurile de structuri analizate, se consideră că în
administraţia publică actuală avem diverse tipuri de relaţii între diferite
autorităţi: relaţii ce au evoluat în urma reformelor statale şi care denotă
particularităţi specifice.

Una dintre ele este relaţia de autoritate, determinată de raportul de
subordonare a administraţiei publice locale faţa de autorităţile centrale. Aceste
relaţii de autoritate – ierarhice sunt determinate de structura unitară a
subsistemului autoritar al administraţiei publice de stat. Este de remarcat că
autoritatea guvernului asupra administraţiei publice locale, în practică, îşi
depăşesc competenţele fără a ţine cont de principiului autonomiei
administrative şi a descentralizării. Astfel relaţia de autoritate, o relaţiei
ierarhică, determinată de statutul de superioritate a puterii centrale, este
benefică în cazul când ea vine în sprijinul si autorităţilor publice locale.

Tipul de relaţie de control, este o consecinţă a subordonării ierarhice
şi a funcţionării sistemului şi administrării publice. Dreptul de control pe care
îl are reprezentantul guvernului în teritoriu în conformitate cu Regulamentul cu
privire la organizarea şi funcţionarea oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat
precum şi dreptul Guvernului de a adopta Hotărâri şi Ordonanţe, plasează
organele administraţiei publice centrale atât în relaţie de autoritate, cât şi în
relaţie de control.

Spre deosebire de controlul parlamentar, controlul judecătoresc,
precum şi alte forme de control exercitate de către societatea civilă, controlul
înfăptuit de către administraţia publică asupra ei însăşi desemnează un tip
aparte al controlului, purtând denumirea de control administrativ (Iorgovan,
1993, p.45 ), care constituie forma cea mai complexă a controlului asupra
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activităţii organelor administraţiei publice (Negoiţă 1991, p.205). Aşadar,
administraţia publică nu poate fi concepută în afara unei activităţi de control
asupra modului în care îşi realizează obiectivele, decizia, execuţia şi controlul
execuţiei fiind un proces unitar, care asigură însuşi scopul legii. În funcţie de
poziţia organului de control faţă de cel controlat deosebim controlul
administrativ intern şi controlul administrativ extern. Controlul administrative
intern este exercitat de către funcţionarii publici cu funcţie de conducere din
interiorul organului asupra celor din subordinea lor…( Antoci, p.143)

Controlul administrativ extern se efectuează de autorităţile sau funcţionarii
de decizie din afara organelor controlate, acestea pot fi atât organe centrale de
specialitate din cadrul administraţiei publice, cât şi organe înfiinţate special
pentru a efectua controlul în anumite domenii sau probleme. Controlul
administrativ extern se clasifică în: control ierarhic, control de tutelă
administrativă şi control specializat (Balan, „2003, p.133; Belecciu, 2003,
p.339; Iorgovan,2002,p.446). Controlul extern specializat este realizat de către
autorităţile administraţiei publice, instituţiile publice şi organele special
constituite prin lege, care au atribuţii de control, la nivel central şi local, în cele
mai diverse domenii şi sectoare de activitate (financiar, sanitar, protecţia
muncii, comerţ etc.).

Aici vom remarca că autoritatea guvernului asupra consiliilor locale
trebuie exercitată strict în limitele legii şi cu respectare autonomiei funcţionale
a acestora. Amintim că administrația publică locală este în relaţii şi cu
ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administrației publice centrale.
Ele sunt determinate de poziţia acestor autorități în sistemul general al
administraţiei publice şi sunt situate în sisteme diferite, determinate după
criteriile competenţelor. O particularitate ale autorităţile administraţiei publice
locale cu competenţă generală (consiliile locale) este că acestea nu sunt
subordonate ministerelor şi altor autorităţi de specialitate ale administrației
publice centrale. Între aceste două administraţii ar trebui să se stabilească
relaţii de cooperare.

În cele mai dese cazuri în practică relaţiile dintre organele de
specialitate ale autorităţilor centrale şi locale cu competenţă generală sunt
relaţii de control, determinate de delegarea pe care o au anumite ministere şi
organe ale administraţiei centrale de a controla un anumit domeniu de
activitate. Realizând conducerea de ramură sau domeniu acestea emit acte
administrative care sunt obligatorii, fapt care determină o instabilitate şi
creează relaţii de autoritate între ele.

Relaţia de cooperare ( colaborare) este una foarte importantă, dar
destul de complexă. Este evident că reprezentanţii administraţiei locale ar
trebui să fie participanţi activi la procesul de creare al cadrului normativ prin
consultarea acestora, la proiectarea bugetului pentru unităţile administrative şi
procesele decizionale, în ansamblu, care îi vizează în modul cel mai direct.
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Colaborarea dintre autorităţile publice ale statului sunt o expresie a
accesului participativ al populaţiei la soluţionarea problemelor de interes
general, în ultima instanţă este o dovadă a existenţei sau inexistenţei unei
societăţi democratice. Pentru aceasta se pot folosi mai multe instrumente de
lucru folosite de autorităţile centrale în comun cu cele locale: analiza factorilor
interesaţi, care ar influenţa elaborarea şi realizarea unui proiect, sondaje de
opinie pentru a afla părerile şi atitudinile cetăţenilor, întâlniri şi audieri publice.
Aceste instrumente trebuie să fie adecvate scopului şi momentului propus
pentru solicitarea opiniei cetăţenilor. Ele pot fi folosite şi în elaborarea politicii
financiare , în planificare proiectelor de investiţii sau stabilirea criteriilor de
performanţă ale serviciilor publice.

În concluzie, considerăm că în Republica Moldova pot fi evidenţiate
mai multe tipuri de relaţii dintre autorităţile centrale şi locale precum: relaţia
de autoritate, relaţia de control, relaţia de cooperare, cu particularităţi
specifice. Constatăm că una din particularităţile dominante se caracterizează
prin subordonarea autorităţilor locale faţă de autorităţile centrale. Deseori
această subordonare conduce spre integrarea completă a autoguvernării locale
în sistemul puterii de stat, mai bine zis administraţia publică locală devine o
continuare a administraţiei publice centrale. Subordonarea autorităţilor locale
puterii de stat demonstrează ineficienţa relaţiilor dintre ele şi duc spre
nivelarea caracteristicilor sociale în localităţi şi spre incapacitatea puterii locale
de a satisface interesele cetăţenilor. Statul continue să exercite controlul
asupra activităţilor şi deciziilor autoguvernării locale, inclusiv aplica controlul
administrativ în sfera competenţelor delegate.

În Republica Moldova nu este elaborat şi creat un model optim al
relaţiilor dintre autorităţile centrale şi locale. Cu toate că au fost adoptate acte
normative referitor la autoguvernarea şi a descentralizarea locală, competenţele
autorităţilor centrale au fost consolidate, iar cele ale administraţiei locale au
fost diminuate.

Evoluţia relaţiilor dintre administraţia publică centrală şi locală
necesită o schimbare în esenţă, inclusiv completarea şi modernizarea cadrului
normativ, care ar determina o alta funcţionalitate a relaţiilor între autorităţi,
precum şi elaborarea unui model de interacţiune dintre aceste structuri, bazat
pe experienţa statelor cu o bogată experienţă în administraţia publică, fapt care
ar avea un impact pozitiv asupra naturii autonomiei locale şi a descentralizării.
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CU PRIVIRE LA HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ
CONTRAVENȚIONALĂ: PROBLEME ȘI SOLUȚII

REGARDING COURT RULING ON CONTRAVENTIONAL CASE.

Sergiu FURDUI,
judecător

dr., conf. univ.

Summary
The dimension of law issues in the area of contraventions, mainly consisting in
establishment and development of law on contravention in the legislative
system of the Republic of Moldova, prefigures the fundamental restructuring of
the national jurisprudence, legal science and process of education in law, so
that this article brings up the issue for practical and scientific discussion that
is important and urgent for jurisprudence aimed at the court ruling
pronounced for the contraventional cause.
In the context of examined issues and guided by the statement of the ancient
philosopher Aristotle: “The judge is the law that lives”, we suggest a new
conception concerning court ruling on an contraventional case and revealing
some aspects of normative, jurisprudential, educational and legal nature, we
draw conclusions based on the interdependence between theoretical and
practical knowledge, that is on the way of legislative, doctrine and
jurisprudential development.
Keywords: The legal system of the Republic of Moldova, contraventional law,
contravention code, the court, court decision pronounced in the
contraventional case, contravention case, motivation of the decision, the act of
contraventional justice, the scientific and practical research, the draft Code of
Procedure Contraventions.

Hotărârea judecătoreasca contravențională, în accepțiune generală, prin
prisma prevederilor articolelor 458 alin.(2), 460, 462,473, 477, 479 și 480 Cod
contravențional, se clasifică în următoarele categorii:
a) încheierea pronunțată de instanța de judecată prin care sunt soluționate:
b) chestiunile legate de cererile și demersurile înaintate în ședința de

judecată, precum și de alte probleme semnalizate în cursul procesului de
judecată;

c) chestiunile legate de explicarea suspiciunilor și neclarităților la executarea
sancțiunii contravenționale, precum și de alte probleme ce vizează
executarea hotărârii judecătorești;

d) hotărârea pronunțată de instanța de fond prin care,în deliberare, sunt
soluționate aspectele de fapt și de drept ale cauzei judecate;
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e) decizia pronunțată de instanța de recurs prin care sunt soluționate
chestiunile de drept supuse controlului judiciar la verificarea legalității și
temeiniciei hotărârii atacate;

f) hotărârea pronunțată de instanța de revizuire prin care sunt revizuite
deciziile și hotărârile irevocabile în cazurile prevăzute la articolul 475
alin.(2) Cod contravențional.
La această dimensiune juridică s-au acumulat un set de probleme

importante și actuale care necesită a fi examinate, dat fiind că calitatea
hotărârii judecătorești influențează substanțial valoarea actului de justiție
contravențională.

Potrivit Raportului statistic privind activitatea judiciară, în anul 2018
Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău, fiind sesizat cu 4436 recursuri
declarate împotriva hotărârilor contravenționale pronunțate de judecătorii, a
judecat 4198 recursuri, dintre care 1171 au fost admise, fiind casate hotărârile
atacate cu: a) pronunțarea unei noi hotărâri în 104 cauze și b|) dispunerea
rejudecării cauzei în 1067cauze, iar în 3027 cauze a fost menținută hotărârea
instanței de fond.

Numărul cauzelor contravenționale soluţionate în anul 2018 reprezintă o
creştere cu 485 cauze faţă de numărul celor soluţionate în anul 2017 (3711
cauze). Media anuală 2018 ce i-a revenit unui judecător desemnat pentru
judecarea recursurilor împotriva hotărârilor contravenționale este de 699 cauze,
care, la fel, este mai mare decât cea din anul 2017 ( 618 cauze).

Analizând datele statistice menționate în raport cu temeiurile de drept
puse la baza soluțiilor de casare a hotărârilor judecătorești atacate cu recurs
contravențional, se observă că una din cauzele principale ce a condus la soluția
prevăzută la articolul 473 alin.(2) Cod contravențional este calitatea
insuficientă a redactării hotărârii contravenționale pronunțate de instanța de
fond.

Fără sa aducem dreptului, ba chiar și obligației din partea judecătorului
de a acționa după bunul plac la redactarea hotărârii judecătorești, totuși,
considerăm că e timpul să fie reevaluată și, respectiv,reglementată această
activitate importantă pentru actul de justiție, astfel încât să fie elaborată o nouă
concepție cu privire la hotărârea judecătorească pronunțată în cauza
contravențională.

Potrivit concepției enunțate, redactarea hotărârii judecătorești
contravenționale se bazează pe următoarele principii:

a) textul hotărârii se elaborează de judecător în limba de stat;
b) textul hotărârii se elaborează în limbajul, ortografia și punctuația cu

caracter juridic, conform tehnicii judiciare și normelor limbii literare;
c) textul hotărârii cuprinde cuvinte, expresii și termeni de circulație

juridică, precum și de altă circulație restrânsă, din domeniul aplicat;
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d) textul hotărârii cuprinde prevederi din legislație, din jurisprudență și
din doctrină, care nu se reproduc, dar se face trimitere la ele prin interpretare
judiciară;

e) textul hotărârii cuprinde soluția adoptată, formulată exact și precis în
corespundere cu prevederile legii;

f) textul hotărârii este transparent, public și accesibil.
Urmarea principiilor enunțate, textului hotărârii judecătorești

contravenționale se va expune conform următoarelor reguli:
a) considerentele și concluziile sunt expuse coerent, consecvent și

echilibrat;
b) fraza se construieşte conform normelor gramaticale, astfel încât să

exprime corect, concis şi fără echivoc ideea, să fie înţeleasă uşor de
orice subiect interesat;într-o frază este exprimată o singură idee;

c) se utilizează termeni adecvaţi, compatibili cu cei utilizaţi în legislaţia
națională și cea internațională;

d) noţiunea nu se redă prin definiţia ei sau printr-o expresie frazeologică,
ci prin termenul respectiv;

e) terminologia utilizată este constantă şi uniformă ca şi în celelalte
hotărâri judecătorești; se va utiliza unul şi acelaşi termen dacă este corect, iar
folosirea lui repetată exclude confuzia;

f) neologismele se folosesc numai dacă sunt de largă circulaţie;
g) se evită tautologiile juridice, precum și folosirea regionalismelor, a

cuvintelor şi expresiilor nefuncţionale, idiomatice, neutilizabile şi/sau cu sens
ambiguu;

h) se respectă cu stricteţe regulile de ortografie şi punctuaţie.
Un aspect important al concepției promovate constituie motivarea

hotărârii judecătorești pronunțate în cauza contravențională, de vreme ce
motivarea propriu – zisă produce un impact decisiv asupra soluției adoptate de
instanța de judecată, înlăturând arbitrariul judiciar la soluționarea cauzei.

În procedura contravențională, motivarea hotărârii reprezintă o garanție
pentru contravenient și pentru victimă de a fi auzite în procesul contravențional
și, respectiv, de a cunoaște considerentele instanței de judecată puse la baza
soluției date, or concluziile judecătorului se axează pe examinarea capetelor de
acuzare si a mijloacelor de apărare, astfel încât poziția susținută de partea
procesuală să fie înțeleasă și examinată.

Principiul privind motivarea hotărârii judecătorești,întru respectarea
articolului 6, paragraful 1 din Convenție,asigură în mod substanțial dreptul la
un proces echitabil, dat fiind că „Rolul unei decizii motivate este să
demonstreze părților că ele au fost auzite. …Dreptul de a fi auzit, prin urmare,
include nu doar posibilitatea de a aduce argumente instanței, dar, de asemenea,
obligația corespunzătoare a instanței de a arăta, în motivarea sa, motivele
pentru care anumite argumente au fost acceptate sau respinse” (Hotărârea
CtEDO din 11 octombrie 2011 în cauza Fomin contra Moldovei, par. 31.).
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Motivarea hotărârii contravenționale nu semnifică un volum mare de
conținut, ea nu u trebuie neapărat sa fie înșiruită pe zeci de foi, așa după cum
se obișnuiește uneori, ci trebuie relevată concis și clar, concluziile fiind
laconice și coerente, astfel încât conținutul hotărârii judecătorești
contravenționale să fie expus într-o consecutivitate logică si buna înțelegere,
lipsit de ambiguități si de contradicții.

Obligația instanței de judecată de a-si motiva hotărârea pronunțată nu
trebuie înțeleasa ca necesitând un răspuns detaliat la fiecare argument înaintat
în sprijinul unui interes procesual, ci de a se pronunța, în mod separat, asupra
motivelor de fapt și de drept invocate de părțile procesului contravențional și,
în consecință, să domine un echilibru judicios intre temeiurile de fapt și de
drept care au dus la soluția adoptată.

Prin urmare, motivarea hotărârii judecătorești contravenționale presupune:
- aprecierea probelor cercetate în ședința de judecată, în special

expunerea clară și temeinică a motivelor pentru care au fost admise probele
prezentate de partea procesuală, cât și cele pentru care au fost respinse;

- stabilirea stării de fapt și de drept în cauză prin expunerea faptei
constatate, vinovăției sau nevinovăției persoanei trase la răspundere
contravențională;

- interpretarea judiciară a normelor de drept aplicabile în cauză;
- calificarea contravenției și alegerea soluției legale la rezolvarea speței

deduse judecății.
În această ordine de idei, urmează a fi revăzută:
- modalitatea de expunere a stării de fapt stabilite în cauză, astfel încât să

se releve clar și cuprinzător: descrierea faptei criminale considerată
contravenție, locul, timpul, modul comiterii, forma și gradul de vinovăție,
motivele și rezultatul contravențional, etc;

- modalitatea de expunere a declarațiilor făptuitorului, părții vătămate și
martorilor, fără ca să fie reproduse detaliat în conținutul hotărârii, ci numai să
fie analizate, din punct de vedere juridic, și apreciate, ca probe;

- modalitatea de apreciere a probelor prezentate de părți, astfel încât să fie
laconice și înțelese, or întinderea exagerată a considerentelor instanței, cu un
conținut vag, steril și irelevant, provoacă neclarități și ambiguități, ce
echivalează cu apreciere incompletă și subiectivă a probatoriului administrat;

- modalitatea de expunere a concluziilor asupra chestiunilor soluționate,
dat fiind neinspirată practica de lipsă, în principiu, al concluziilor de substanță
juridică ce se impun și, concomitent, reproducere integrală a textelor de lege,
de convenții și tratate internaționale, a dispozițiilor din hotărârile explicative
ori din recomandările CSJ, a pasajelor din lucrările științifice, sau de preluare
automată a concluziilor cu caracter general și abstract din alte hotărâri
judecătorești, etc.;

- modalitatea de indicare a soluției enunțate în partea dispozitivă a
hotărârii, astfel încât conținutul propriu – zis să corespundă exact cu
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cel din redacția soluției prevăzută la articolele 462 alin.(5), 473
alin.(1) și 447 alin.(1) Cod contravențional.

Cât privește interpretarea și aplicarea legii la judecarea cauzei
contravenționale, la fel, se impune a fi analizată și apreciată această activitate
importantă pentru actul de justiție, prin crearea unor noi mecanisme eficiente,
cum ar fi recursul în interesul Legii contravenționale și, chiar, la nevoie, de
reglementare a procesului de redactarea hotărârii judecătorești
contravenționale, ce ar include:

a) stabilirea stării de fapt;
b) alegerea și interpretarea normei de drept aplicabile în speță;
c)calificarea contravenției prin determinarea și constatarea juridică a

corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile comise și semnele
componenței de contravenție, prevăzute de norma specială din Codul
contravențional;

d) stabilirea sancțiunii în baza circumstanțelor atenuante și/sau agravante
constatate;

e) stabilirea și enunțarea concretă și precisă a soluției legale reclamată la
caz.

Pe această linie de gândire juridică, se impune o nouă viziune și asupra
redactării deciziei instanței de recurs, mai cu seamă în cazul în care este
menținută hotărârea contravențională atacată.

Potrivit jurisprudenței CtEDO, în cazul în care se menține hotărârea
atacată, nu se mai impune o reevaluare a conținutului mijloacelor de probă,
acestea demonstrând cu prisosință soluția dată de instanța de fond. În cazul în
care instanța de fond și-a motivat hotărârea adoptată, arătând în mod concret
la împrejurările, care confirmă sau infirmă o acuzație, pentru a permite părților
să utilizeze eficient orice drept de recurs eventual, instanța de recurs poate, în
principiu, să se mulțumească de a relua motivele jurisdicției de primă instanță
(Hotărârile CtEDO Garcia Ruis contra Spaniei, Helle contra Finlandei).

Totodată, în cazul în care se pronunță o nouă hotărâre, decizia instanței
de recurs trebuie să fie motivată, prin prisma procesului de evaluare și
apreciere a probelor prezentate de părți,iar în cazul sancționării făptuitorului, -
și cercetării directe și nemijlocite a probelor acuzării, în raport cu starea de fapt
constatată, astfel fiind în corespundere cu exigențele articolului 6 din
Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale.

În context, reieșind din faptul că nu este susceptibilă căilor de atac,
decizia instanței de recurs privind casarea hotărârii atacate și dispunerea
rejudecării cauzei la aceiași instanță judecătorească, are o semnificație
deosebită, sub aspectul motivării.

Pentru instanța de rejudecate, nu sunt atât de relevante dispozițiile cu
privire la istoricul cauzei contravenționale și textele de lege, de hotărâri
judiciare, de surse științifice aplicate, după cum se obișnuiește, cât importante
sunt temeiurile de fapt și de drept care au dus la soluția prevăzută la articolul
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473 alin.(1), pct.2), lit. c) Cod contravențional, astfel încât hotărârea instanței
de recurs necesită, în principal,să cuprindă clar temeiul de casare, prevăzut la
articolul 466 Cod contravențional, dezvoltat cu argumente solide, precum și
indicațiile concrete și precise care urmează a fi îndeplinite la rejudecarea
cauzei contravenționale în instanța de fond.

Din perspectiva concepției promovate, în susținerea demersului
nominalizat propunem următoarele acțiunii în vederea soluționării problemelor
de drept ce vizează hotărârea judecătorească pronunțată în cauza
contravențională:

a) Sub aspect normativ, se impune o nouă concepție procedural–
contravențională cu privire la reglementarea hotărârii judecătorești
contravenționale și, pe această linie de concluzii, optăm pentru următoarea
clasificare:

1) sentință privind sancționarea persoanei vinovate de comiterea
contravenției, sau privind încetarea procesului contravențional,sau privind
examinarea contestației împotriva procesului – verbal privind constatarea și
sancționarea contravenției - de către instanța de fond;

2) decizie privind judecarea recursului sau privind cererea de revizuire -
de către instanța de recurs și de către cea de revizuire a procesului
contravențional.

3) încheiere - de către instanța de judecată privind soluţionarea cererilor
și demersurilor înaintate în cursul procesului contravențional de judecată.

În context, cu titlu de lege ferenda, am elaborat proiectul Codului de
procedură contravențională, care cuprinde noi norme procedurale ce
reglementează hotărârea judecătorească pronunțată în cauza contravențională -
proiect de lege pe care intenționăm să-l publicăm în viitorul apropiat.

În conținutul normativ - contravențional pe care-l propunem, evidențiem
restabilirea rolului și locului Curții Supreme de Justiție în sistemul de
jurisdicție contravențională prin instituirea căilor extraordinare de atac:
recursul în anulare și recursul în interesul Legii.

b) Sub aspect jurisprudențial, pledăm pentru adoptarea unei Hotărârii
explicative cu privire la hotărârea judecătorească contravențională.

În temeiul articolelor (2) lit. e) şi (16) lit. c) din Legea cu privire la
Curtea Supremă de Justiţie, una din competenţele de bază, de care dispune
instanţa supremă, este adoptarea hotărârii explicative în chestiunile de practică
judiciară a aplicării uniforme a legislaţiei.

În activitatea sa de exercitare a atribuţiilor prevăzute de lege, Curtea
Supremă de Justiţie soluţionează multiplele și diverse chestiuni legate de
practica judiciară cu privire la interpretarea judiciară şi aplicarea unitară şi
uniformă a legislaţiei, adoptând, în acest sens, hotărâri explicative cu caracter
de recomandare pentru instanţele de judecată, contribuind decisiv la unificarea
practicii judiciare și, respectiv, la aplicarea uniformă și unitară a legii.
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Or, practica judiciară cu privire la hotărârea contravențională este
neomogenă și neunitară, dat fiind că cauzele contravenționale sunt judecate
prin hotărâri definitive și irevocabile date de curțile de apel, ca instanțe de
recurs, fapt ce creează o situației total diferită în raport cu cauzele penale,
civile, administrative, care se soluționează în recurs de Curtea Supremă de
Justiţie, unica instanță supremă comună în sistemul judecătoresc.

Iată de ce, pledând pentru o hotărâre explicativă a Plenului Colegiului
penal al Curţii Supreme de Justiţie cu privire la hotărârea judecătorească
contravențională, considerăm oportună desfășurarea, cât mai curând, a unei
activități profesionale, în acest sens, bazată pe o serioasă şi temeinică
documentare ştiinţifică, legislativă şi judiciară, cu respectarea şi aplicarea
procedeelor, metodelor, principiilor şi tehnicii juridice adecvate, astfel încât să
fie oferite recomandări valoroase și utile pentru judecători la redactarea
hotărârii contravenționale.

c) Sub aspect educațional - profesional, pledăm pentru restabilirea
disciplinelor didactice ce vizează dreptul contravențional în cadrul Institutului
Național al Justiției la instruirea inițială a audienților– candidați la funcțiile de
judecător și de procuror, precum și pentru restabilirea tematicii cu privire la
judecarea cauzelor contravenționale la instruirea continuă a judecătorilor în
exercițiu.

Urmărind desfășurarea acestui proces educațional juridic, participând la
instruirea continuă, în ultimii trei ani am observat o tendință de a diminua
importanța disciplinelor ce vizează materia contravențională pentru cursurile
de formare inițială și continuă a judecătorilor.

În Planul de formare inițială a candidaților la funcția de judecător și de
procuror pe perioada 01.10.2016 – 31.03.2018 aceste discipline nu se mai
regăsesc în postură autonomă, nefiind prevăzute nici ca curs fundamental, nici
ca curs de specializare, spre deosebire de planurile similare anterioare.

La fel, în Planurile anuale de formare continuă a judecătorilor și
procurorilor este umbrită tematica „ Cu privire la problemele de drept ce
vizează judecarea cauzelor contravenționale”, nefiind prevăzute subiectele
necesare studiului respectiv pentru formarea și dezvoltarea capacităților
profesionale.

Or, spre deosebire de structura modulară utilizată la INJ până 01.10.2016,
cea prezentă nu presupune studierea fundamentală a disciplinelor dreptului
contravențional și a practicii judiciare contravenționale.

Remarcăm că o parte componentă a planurilor de formare inițială și
continuă, începând cu data funcționării INJ – 01.09. 2007 și până la data de
30.09.2016, au constituit disciplinele ce vizează dreptul contravenţional, care,
pe bună dreptate, s-au bucurat de atenţia cuvenită din partea factorilor
decizionali şi, respectiv,de interesul deosebit din partea destinatarilor. Aceste
planuri au beneficiat de o expertizare valoroasă din partea Consiliului Europei
în cadrul Programului Comun al Consiliului Europei şi Comisiei Europene
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privind sporirea independenţei, transparenţei şi eficienţei justiţiei în Republica
Moldova, fiind însoțite de curriculum-urile și suporturile de curs elaborate,
precum și de lucrări practico – științifice de o valoare certă în domeniul
dreptului contravenţional.

Acest volum apreciabil de lucru efectuat în sprijinul formării profesionale
inițiale și continue, de rând cu faptul că reprezintă costuri sociale și umane
semnificative estimate la consumul mare de energie intelectuală, de resurse de
timp și financiare, constituie o sursă temeinică de cunoaştere și înțelegere, de
interpretare și aplicarea normelor contravenţionale, astfel, prin tematica,
conţinutul şi structura lor, cu referire la legislaţie și la practica judiciară, la
jurisprudența CtEDO, oferă cunoştinţe profunde și abilități necesare atât pentru
audienții INJ, cât și pentru judecători.

În contextul dat,profitând de ocazie, reiterăm demersul practico –
științific cu privire la „Dreptul contravenţional”, ca discipline autonome în
cadrul INJ,înaintat la 30 octombrie 2017, reamintind că demersul respectiv nr.
5283 din 31 octombrie 2017a fost aprobat de Consiliul Superior al
Magistraturii.

În scrisoarea nr.3256 din 15.11.2017, semnată de doamna Nina Cernat,
Președinte interimar al Consiliului Superior al Magistraturii,cu referire la acest
demers, se comunică: „ ... Consiliul Superior al Magistraturii, în conformitate
cu art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr.947 din 19 iulie 1995 cu privire la
Consiliul Superior al Magistraturii, va veni cu propunerea către Consiliul
Institutului Național de Justiție privind restabilirea disciplinelor ce vizează „
Dreptul contravențional” în Planul de formare inițială a candidaților la funcția
de judecător în cadrul Institutului Național de Justiție”.

Cu regret, până în prezent nu s-a acordat deplină eficiență propunerii
CSM menționate, dat fiind că nu este soluționată integral de INJ. Or,
includerea în Planul de formare inițială pentru anii 2017 – 2019 a modulului „
Examinarea în primă instanță a pricinilor civile și contravenționale” nu este o
soluție fericită, de vreme ce materia contravențională este total diferită de
materia civilă, după natura juridică, după conținutul normativ de reglementare,
după subiecții și obiectul raporturilor juridice, după procedura de judecare etc.

În acest sens, relevantă este jurisprudenţa Curţii Europene pentru
Drepturile Omului, ce vizează hotărârile contra R. Moldova: Hotărârea
Ziliberbeg c. Moldovei din 01 februarie 2005; Hotărârea Guţu c. Moldovei din
7 iunie 2007; Hotărârea Russu c. Moldovei din15 august 2008; Hotărârea
Hyde Park c. Moldovei din 7 aprilie 2009; Hotărârea Masaev c. Moldovei
din12 mai 2009; Hotărârea Fomin c. Moldovei din 11 octombrie 2011;
Hotărârea Brega şi alţii c. Moldovei din 24 decembrie 2012. Înalta Curte de la
Strasbourg a statuat că contravenția, ca faptă prejudiciabilă, întră în sfera
noţiunii de „materie penală”, fiind plasată în domeniul legislativ și
jurisprudențial extra-penal– contravențional.
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Pe această linie de gândire juridică, salutând Hotărârea CSM nr. 76/4 din
26 februarie 2019 „ Privind delegarea unor judecători pentru participare în
calitate de formatori la seminarele„Metodologia întocmirii actelor procedurale
penale și contravenționale”, considerăm, totuși, de a dezvolta această acțiune
în cadrul INJ, în sensul de a ramifica și, respectiv, de a oferi autonomie
studiului„Metodologia întocmirii actelor procedurale contravenționale”,
precum și de a organiza seminare atât pentru asistenți judiciari și grefieri, cât și
pentru judecători.

În context, reiterăm propunerea cu privire la restabilirea tematicii „ Drept
contravențional” în Planul modular de formare continuă a judecătorilor și
procurorilor pentru anul 2019, exprimând dezacordul cu motivele invocate în
scrisoarea nr.730 – INJ din 20.12.2017, semnată de doamna Diana Scobioală,
Director INJ, potrivit cărora „ ... această tematică coraportată la alte domenii
specifice de instruire a fost mai puțin solicitată de destinatarii instruirii
continue, fapt care a determinat includerea în Plan a altor subiecte, ponderea
cărora,potrivit aceluiași Raport de determinare a necesităților de formare
continuă a judecătorilor și procurorilor, a fost mai mare.”

Or, jurisprudența națională și cea convențională nu prevede criterii
pentru delimitarea,sub aspect de importanță și necesitate de aplicare practico -
științifică, a materiei contravenționale de materia penală, civilă,economică,
administrativă, etc. Totodată, statistica judiciară demonstrează că numărul
cauzelor contravenționale aflate pe rolul instanței judecătorești:de fond sau de
recurs, este cel mai mare în raport cu alte categorii de cauze, iar ponderea
problemelor de drept contravențional cu care se confruntă instanța de judecată
nu este mai redusă decât cea a problemelor ivite la judecarea cauzelor penale,
civile, economice, administrative.

Din practica de judecător și formator la INJ, în cunoștință de cauză afirm
că în perioada 2007 – 2016, în cadrul procesului de instruire continuă,
tematica cu privire la materia contravențională se bucura de un interes enorm
și sporit în rândurile judecătorilor și procurorilor, interes profesional care se
menține până în prezent.

În context, sunt mult așteptate și binevenite seminare cu tematică
contravențională: „Examinarea problemelor de drept cu care se confruntă
instanța de fond la judecarea cauzelor contravenționale”; „Examinarea
problemelor de drept cu care se confruntă instanța de recurs la judecarea
cauzelor contravenționale”; „Examinarea problemelor de drept cu care se
confruntă instanța de revizuire la judecarea cauzelor contravenționale”;
„Practica judiciară cu privire la judecarea cauzelor contravenționale, prin
prisma jurisprudenței CtEDO în hotărârile contra R. Moldova”; „ Practica
judiciară cu privire la judecarea cauzelor contravenționale prin prisma
hotărârilor Curții Constituționale privind excepția de neconstituționalitate a
unor norme din Codul contravențional”; „Cu privire la redactarea hotărârii
judecătorești pronunțate în cauza contravențională” și altele.
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Fiind pus accentul pe un domeniu prioritar stabilit prin politici juridice
strategice şi prin dinamica procesului legislativ,jurisprudenţei naționale și celei
a CtEDO,în sistemul educațional juridic disciplinele de drept contravențional
trebuie să ocupe locul cuvenit,alături de disciplinele de drept penal, civil,
administrativ,etc.

Este necesar de conștientizat că în sistemul de drept al R. Moldova,
dreptul contravențional este constituit ca ramură de drept, ca lege
contravențională, ca jurisprudență contravențională și ca știință juridică.

Importanța educației juridice în domeniul contravențiilor este
menționată și de domnul Mihai Poalelungi, doctor habilitat în drept,
conferențiar universitar, Președintele Curții Constituționale, relevante fiind
considerentele expuse în prefață la culegerea „Modele de acte judecătorești în
procesul contravențional”: „ Deși se pare că nu i se acordă tot timpul atenția
cuvenită în învățământul juridic, domeniul contravențiilor prezintă o
importanță deosebită mai ales din perspectiva Convenției Europene a Dreptului
Omului...”

Prin urmare, în cadrul INJ se impune restabilirea autentică, nu formală, a
disciplinelor: „ Administrarea cauzelor contravenționale”, „ Metodologia
redactării hotărârii judecătorești contravenționale” și „Simulări de procese
contravenționale”, ca cursuri modulare autonome, precum și a tematicii de
drept contravenționale, ca materie specifică pentru instruire continuă.

Actualitatea și importanța problematicii abordate merită o examinare mai
extinsă și mai detaliată a aspectelor de drept semnalate, de aceia sperăm ca
demersul dezvăluit să suscite interesul practico - științific al opiniei publice și,
în acest fel, să aibă un ecou puternic în serviciul jurisprudenței, științei juridice
și legislației, prin susținere instituțională și dezvoltate profesională.

Dimensiunea problemelor de drept contravențional, aşezate, în principal,
sub semnul înfăptuirii actului de justiție contravențională, prefigurează
restructurarea fundamentală a jurisprudenței,științei juridice și legislației,astfel,
în contextul problematicii abordate, pledăm pentru o nouă concepție cu privire
la hotărârea judecătorească pronunțată în cauza contravențională, prin prisma
aspectelor elucidate: jurisprudențial,educațional – profesional și normativ.
Aceasta a fost, de altfel, scopul principal care a jalonat demersul formulat în
articolul respectiv.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ТАЙН В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОСТИ

PENAL PROTECTION OF UNDISCLOSED INFORMATION IN
MODERN CONDITIONS

Лилия ГЫРЛА,
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Abstract
This scientific research is dedicated to reconceptualization of the secret penal
protection in accordance with the Criminal code of Republic of Moldova. During the
general research of secrets there is shown that in Moldavian legislation doesn’t exist
any penal norm which would be able to incriminate and punish the violation of
professional secret regime, being provided by law only violation of personal
inviolability by means of disclosure of personal secret. In such a situation the law is
deficient and needs updates. In order to improve it, the author demonstrated the
stringent necessity to introduce a legal definition of the professional secret in the
content of the General part of the Criminal code. At the same time, in order to ensure
the reasonableness of research the author has performed an analysis of modern
doctrine in the sphere of Substantive Criminal Law. As a result, several conclusions
have been formulated being designed to clarify the legal nature professional secrets
and to ensure the standardized application of the penal norms.
Key-words: undisclosed information; secret; professional secret; confidential
information; personal secret; penal protection.

Объект преступлений, посягающих на сохранность тайн,
определяется нами как специализированный вид информационной безопасности в
зависимости от специфики правоохраняемой тайны. Понятие «безопасность»
может определяться как «отсутствие опасности», «состояние, при котором не
угрожает опасность, есть защита от опасности». В свою очередь, понятие
«опасность» означает «возможность, угрозу чего-нибудь опасного, т.е.
способного причинить какой-нибудь вред», а понятие «угроза» – «возможную
опасность, запугивание, обещание причинить кому-нибудь неприятность, зло».
Таким образом, понятие «безопасность» трактуется как отсутствие угрозы кому-
либо, чему-либо. Аналогичным образом данное понятие раскрывается в
справочной литературе – «ситуация, при которой кому- или чему-нибудь не
существует угрозы со стороны кого- или чего-либо, при этом не исключается
наличие одновременно нескольких источников опасности». Исходя из этого,
авторы А.В. Овчинников и В.Г. Семин полагают, что безопасность есть
невозможность нанесения вреда кому-нибудь или чему-нибудь вследствие
проявления угроз, то есть их защищенность от угроз (Овчинников А.В., Семин
В.Г., 2008, с.239-240).

Информационная безопасность как разновидность родового понятия
безопасности – это защита информации с точки зрения 1) конфиденциальности
(обеспечение доступа к информации только авторизованным пользователям), 2)
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целостности (обеспечение достоверности и полноты информации и методов ее
обработки) и 3) доступности (обеспечение доступа к информации и связанным с
ней активам авторизованных пользователей по мере необходимости). По
определению, предложенному В.Д. Фомичевым, информационная безопасность –
состояние защищенности ее национальных интересов в информационной сфере
от внутренних и внешних угроз (Фомичев В.Д., 2008, с.34-47).

Предметом преступлений, посягающих на сохранность тайн, является
конфиденциальная информация. Термин «сведения», используемый при
конструировании ряда составов преступлений, рассматривается в качестве
существенного признака информации, что, в свою очередь, позволяет
рассматривать их в рамках уголовного законодательства как тождественные.
Понятие «сообщения» употребляется в качестве синонимичного понятия
информации (Меркулова С.Н., 2007, с.4-5). Разберем все по порядку. Итак,
информация представляет собой сведения (сообщения, данные) независимо от
формы их представления. Термин «конфиденциальный» (от лат. confidentia –
доверие) означает – доверительный, не подлежащий огласке. Общим для всех
видов информации ограниченного доступа является тот факт, что свободный
доступ к ней ограничен в силу предписаний действующего законодательства
(Топоркова С.А., 2014, с.7). Таким образом, как справедливо указывается в
литературе конфиденциальность информации есть обязательное для выполнения
лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не
передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя
(Куняев Н.Н., Дёмушкин А.С., Фабричнов А.Г., 2011, с.5-8). Иными словами,
конфиденциальной информацией (англ. – Sensitive information) является
информация, требующая защиты. Технологии конфиденциального (защищенного)
электронного документооборота являются информационными.

В данном контексте автор Шавенько Н.К. выделяет следующие свойства
информации:
1) Информация приносит знания об окружающем мире, которых в

рассматриваемой точке пространства не было до ее получения.
2) Информация не материя, а свойство организованной материи.

Информация такое же неотъемлемое свойство материи как масса и энергия,
однако, в отличие от них она не подчиняется законам сохранения,
подобным законам сохранения массы и энергии.

3) Информация не материальна, но она проявляется в виде материальных
носителей – символов и сигналов. Причем символы – это реальные
различимые получателем материальные объекты (буквы, цифры,
изображения), а сигналы – это динамические процессы, т.е. изменяющиеся
во времени или пространстве значения любой физической величины.

4) Информация может быть заключена как в самих символах, так ив их
взаимном расположении (например, символы Т, Р, С, О могут принести
информацию: торс, сорт, трос, рост и т.д.).

5) Информация на носителях отображается не только символами, то есть
буквами, цифрами, знаками, но и образами в виде рисунков, чертежей,
схем, других знаковых моделей, сигналами в физических полях,
техническими решениями в изделиях, техническими процессами в
технологии изготовления продукции (Шавенько Н.К., 2012, с.4).
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Символы и сигналы несут информацию только для получателя,
способного их распознать, то есть поставить в соответствие принятым символам
и сигналам объекты реального мира и их отношения. Информация содержится в
сообщениях, которые генерируются источниками сообщений. Источник
сообщений — любой процесс, объект или явление, который обладают
способностью изменять свое состояние во времени или в пространстве
(Шавенько Н.К., 2012, с.4).

В качестве предмета уголовно-правой охраны конфиденциальная
информация охватывает различные категории сведений (сообщений, данных) с
ограниченным доступом, независимо от формы их представления, в отношении
которых установлены особые правовые режимы использования и защиты, в целях
не допущения их передачи третьим лицам без согласия обладателя. Защищаемая
информация имеет следующие отличительные признаки: 1) засекреченная
информация, то есть с ограниченным доступом к ней, правом которого обладает,
как правило, только ее собственник (владелец) или уполномоченные им на то
лица; 2) чем важнее для собственника информация, тем тщательнее он ее
защищает в соответствии с присвоенной ей степенью секретности; 3) защищаемая
информация должна иметь определенную ценность (причем как в
действительную, так и в потенциальной форме) и приносить пользу ее
собственнику, оправдывая затрачиваемые на ее защиту силы и средства (Семенов
А.Г., Журавленко Н.И., 2012, с.113).

Когда информация становится тайной? На этот счет в специальной
литературе мы встречаем ответ. Так, автор С.Н. Меркулова определяет тайну, как
информацию о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах,
отраженную в материализованной или нематериализованной формах,
доверенную узкому кругу лиц и разглашение которой влечет за собой
юридическую ответственность (Меркулова С.Н., 2007, с.4-5).

В философском смысле тайна определяет два вида глобальной
информации:
1) скрытую от нашего понимания или восприятия, в настоящее время не

осознанную человеческим интеллектом, – объективные тайны (Вселенной,
земли, океана, природы, человека, его рождения, смерти и т.д.),
исследованием (или, применяя терминологию в области защиты
информации, открытием доступа к информации) которых занимаются
ученые и исследовательские центры;

2) известную, но с определенной целью скрытую от других людей, –
субъективные тайны (личности, государства, общества, конкретной
организации), то есть защищаемую и охраняемую информацию,
несанкционированный доступ к которой, а также санкционированный
доступ, влекущий за собой несанкционированное разглашение или
распространение информации, может нанести различного рода ущерб
субъекту – обладателю информации, влекущий за собой экономические,
финансовые, политические, моральные и другие потери (Бакланов В.В.,
2015, с.114-116).
Как указывается в специальной литературе, понятие «тайна» имеет два

смысловых значения: нечто абсолютно неизвестное всем и нечто относительно
неизвестное для каких-либо лиц. Иными словами, информация должна быть
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известна или доверена узкому кругу лиц. При этом основанием известности
информации тому или иному лицу могут быть профессиональная или служебная
деятельность, семейно-брачные отношения и т.д. (Бушков Д.В., 2003, с.14-40).

Правовое понятие тайны выделяет следующие ее признаки: 1) тайна есть,
прежде всего, информация; 2) информация должна быть известна или доверена
узкому кругу лиц; 3) информация может быть известна или доверена конкретным
субъектам в силу их профессиональной или служебной деятельности,
осуществления определенных поручений; 4) информация не подлежит
разглашению (огласке); 5) разглашение информации может повлечь наступление
негативных последствий (материальный и моральный ущерб ее обладателю,
пользователю или иному лицу); 6) на лицах, которым доверена информация, не
подлежащая оглашению и распространению, лежит правовая обязанность и
ответственность ее хранение и защиту; 7) за разглашение этой информации
законом устанавливается юридическая ответственность.

Таким образом, термином «тайна» может охватываться не только
документированная информация, то есть та, которая отражена в материальной
форме, но и в идеальной форме (существующая в сознании индивида в виде
образов, а также передаваемая устно), что справедливо для характеристики
некоторых видов тайны, таких как личная, семейная тайна, тайна исповеди и т.п.
(Бундин М.В., 2015, с.120).

Держать в тайне, в секрете – значит защищать информацию от чего-либо,
определять степень секретности и конфиденциальности информации (Куняев
Н.Н., Дёмушкин А.С., Фабричнов А.Г., 2011, с.5-8). Понятие «тайна»
отождествляется с термином «секретность» и «конфиденциальность
информации», – это состояние информации в определенный период времени,
которое характеризуется ограничением на ее распространение и доступ к ней в
связи с ее защитой и охраной государством или иным обладателем
документированной информации. Иными словами, конфиденциальность
информации – обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к
определенной информации, требование не передавать такую информацию
третьим лицам без согласия ее обладателя.

Применительно к вышеизложенному, полагаем недопустимым
отождествление информации с ее материальным носителем. Основным
аргументом в пользу такого умозаключения является то, что Особенная часть
Уголовного кодекса Республики Молдова в целом ряде норм придает уголовно-
правовое значение информации как таковой безотносительно к ее материальному
носителю. Какие виды тайн обеспечены уголовно-правовой охраной? В Общей и
Особенной части Уголовного кодекса Республики Молдова, законодатель прямо
говорит о следующих видах тайн:
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Го
су
да
рс
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ен
на
я Государственная тайна:

− ст.121 УК РМ (Государственная тайна);
− ст.337 УК РМ (Измена Родине);
− ст.338 УК РМ (Шпионаж);
− ст.344 УК РМ (Разглашение государственной тайны);
ст.345 УК РМ (Утрата документов, содержащих государственную тайну)

И
на
я

сл
уж

еб
на
я

Процессуальная тайна:
− (ст.315 УК РМ (Разглашение данных уголовного преследования);
− ст.316 УК РМ (Разглашение сведений о мерах безопасности, принятых в отношении судьи, судебного исполнителя, участника

уголовного процесса или сотрудника уполномоченного органа по защите свидетелей);
Конфиденциальная информация о задекларированном имуществе:
− ст. 3301 УК РМ (Нарушение режима конфиденциальности сведений, содержащихся в декларациях об имуществе и личных интересах)

П
ро
фе
сс
ио
на
ль
ны

е
та
йн
ы

Коммерческая тайна:
− ст.1852 УК РМ (Нарушение прав на объекты промышленной собственности) – know-how – промышленный шпионаж;
− ч.(2) ст.24510 УК РМ (Незаконное получение и/или разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну) –

разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну - незаконное разглашение или использование информации, составляющей
коммерческую тайну, лицом, которому эта информация была доверена или стала известна в связи с его служебными обязанностями, без
согласия владельца информации;

− п.f) ч.(1) ст.24511.УК РМ (Нарушение законодательства о деятельности факультативных пенсионных фондов) – разглашение ответственным
должностным лицом фонда информации о состоянии пенсионных счетов и выплатах дополнительной пенсии;

− ч.(1) ст.24512 УК РМ (Нарушение законодательства о деятельности бюро кредитных историй) – разглашение в любой форме бюро кредитных
историй, пользователями кредитных историй, источниками формирования кредитных историй, а также их должностными
лицами сведений, составляющих коммерческую тайну бюро кредитных историй, субъекта кредитной истории, источника формирования
кредитной истории или пользователя кредитной истории;

Банковская тайна:
− ст.24510 УК РМ (Незаконное получение и/или разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну) - незаконное

разглашение или использование информации, составляющей банковскую тайну, лицом, которому эта информация была доверена или стала
известна в связи с его служебными обязанностями, без согласия владельца информации;

Тайна частной жизни другого лица (личная тайна или семейная тайна (ст.177 УК РМ (Нарушение неприкосновенности частной жизни); тайна
переписки (ст.178 УК РМ (Нарушение тайны переписки); тайна усыновления (ст.204 УК РМ (Разглашение тайны усыновления) в виде:
врачебной; адвокатской; нотариальной; журналистской; редакционной; тайны совещательной комнаты; тайны страхования; секреты мастерства;
налоговой тайны.
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Как мы можем заметить из содержания ст.177 УК РМ (Нарушение
неприкосновенности частной жизни), тайна частной жизни является
самостоятельным видом конфиденциальной информации, однако, в
случае, когда эти сведения передаются иным субъектам для хранения и
использования, они приобретают иной статус (статус банковской,
налоговой, врачебной, нотариальной тайны, тайной связи и др.), не теряя
при этом первоначального своего статуса.

Профессиональная тайна – информация, полученная гражданами
(физическими лицами) при исполнении ими профессиональных
обязанностей или организациями при осуществлении ими определенных
видов деятельности (профессиональная тайна), подлежит защите в
случаях, если на эти лица законами возложены обязанности по
соблюдению конфиденциальности такой информации.

В соответствии с признаком профессиональной принадлежности
из действующего законодательства можно выделить такие виды
профессиональных тайн, как: врачебная, адвокатская, аудиторская,
нотариальная, тайна переписки, телефонных и иных переговоров, тайна
страхования и ряд других. Прослеживаются ее непосредственная
взаимосвязь с профессиональной деятельностью и проекция методов
регулирования профессиональной деятельности на особенности
использования получаемых и создаваемых сведений. Думается, что это
собирательное или обобщающее понятие для ряда других тайн, и оно
включает в себя даже служебную тайну как разновидность
профессиональной тайны в той части, в которой служебная деятельность
сотрудников государственных и муниципальных органов одновременно
является деятельностью, реализуемой ими в качестве определенной
профессии.

Основными признаками профессиональной тайны являются:
1) Характерной чертой профессиональной тайны выступает ее

направленность на охрану частного интереса, что для
режима профессиональной тайны является приоритетной.
Правоотношения в сфере получения и использования сведений,
составляющих профессиональную тайну, носят
частноправовой характер, что традиционно отмечается
специалистами. В режиме профессиональной тайны
охраняется, прежде всего, частный субъективный интерес
лица, прибегающего к профессиональной помощи. Наряду с
этим нельзя отбрасывать охрану профессиональных интересов
субъекта-держателя профессиональной тайны и
разнообразных публичных интересов (Пилипенко Ю.С., 2009,
с.6-7).

2) Охраняемые сведения собраны в связи с осуществлением
профессиональной деятельности в интересах клиентов самим
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субъектом профессиональной деятельности либо добровольно
предоставлены ему доверителем (Пилипенко Ю.С., 2009, с.6-7).

3) Первичным обладателем защищаемых в данном режиме
сведений всегда является иной субъект, то есть не лицо,
обязанное хранить тайну (Меркулова С.Н., 2007, с.8-12).

4) Сведения были доверены или стали известны представителю
определенной профессии в связи с исполнением им своих
профессиональных обязанностей – при этом особо следует
подчеркнуть, что в данном случае речь идет не о занимаемом
должностном положении, а именно о профессии как о роде
деятельности (Гырла Л., 2012, с.92-94).

5) Лицо, которому были доверены конфиденциальные сведения в
силу осуществляемых им профессиональных обязанностей,
принимает меры по охране их секретности (Ариков Г., 2013,
с. 62-69).

6) Запрет на распространение конфиденциальной информации
установлен законом или иным нормативным правовым актом
(Бурдов С.Н., 2015, c.43-44).

7) неправомерное разглашение конфиденциальных сведений
может повлечь неблагоприятные последствия для обладателя
информации или его правопреемников (Меркулова С.Н., 2007,
с.8-12).

8) эта информация не подпадает под перечень сведений,
составляющих общедоступную информацию или
государственную тайну (Меркулова С.Н., 2007, с.8-12).

Подобная систематизация уголовно-охраняемых тайн в
действующем механизме уголовно-правовой защиты профессиональной
тайны в Уголовном кодексе Республики Молдова позволяет нам прийти к
выводу об отсутствии единообразного подхода к закреплению в нормах
уголовного закона признаков конкретных составов нарушения
конфиденциальности соответствующих сведений и определению мер
государственного принуждения в отношении лиц, разгласивших
профессиональную тайну, поэтому разглашение одних видов
конфиденциальных сведений признается более опасными по сравнению с
разглашением других.

Ценность информации как тайны кроется или достигается в силу
ее неизвестности третьим лицам, а фактически в возможности контроля
ее оборота самим субъектом тайны (ее обладателем), который по своему
усмотрению вправе ограничивать доступ к ней или предоставлять его по
своему усмотрению, а также, зачастую, предопределять правила
использования такой информации в случае передачи ее на условиях
соблюдения конфиденциальности. В этом смысле, обладателем
информации признается лицо, самостоятельно создавшее информацию
либо получившее на основании закона или договора право разрешать или
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ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо
признакам.

Типы материальных объектов как носителей информации
различны. Ими могут быть бумажные носители, магнитные ленты,
магнитные и лазерные диски, фото-, кино-, видео- и аудиопленки,
различные виды промышленной продукции, технологические процессы,
автоматизированные информационные системы и др. Таким образом,
понятие «конфиденциальная документированная информация»,
составляющая какую-либо тайну является своего рода собирательным
понятием, включающим различные носители с соответствующей
информацией ограниченного доступа (Куняев Н.Н., Дёмушкин А.С.,
Фабричнов А.Г., 2011, с.5-8).

Заметим, что уголовное законодательство ряда зарубежных стран
имеет определенную специфику регулирования института
профессиональной тайны, состоящую в выделении специальных
правовых норм, предусматривающих ответственность за незаконное ее
получение и разглашение. Следовательно, представляется
целесообразным выделение в рамках уголовного законодательства общей
нормы, предусматривающей основание ответственности за нарушение
профессиональной тайны. Так, предлагается дополнить действующий УК
РМ новой нормой следующего содержания:
«Статья 1771 Нарушение профессиональной тайны.

(1) Незаконное собирание, использование и распространение
сведений, составляющих профессиональную тайну, причинившее
значительный ущерб правам и интересам физического лица,
наказывается.

(2) Те же деяния, совершенные лицом, которому сведения,
составляющие профессиональную тайну, были доверены или стали
известны в связи с его служебной деятельностью, наказываются.

(3) Деяния, предусмотренные частью (1) или (2) настоящей
статьи, совершенные в публичном выступлении, публично
демонстрирующемся произведении или в средствах массовой
информации, наказываются».

С учетом специфики потерпевшего (обладателя
конфиденциальной информации) незаконное нарушение врачебной,
адвокатской или иных видов профессиональных тайн (за исключением
тайн, о которых идет речь в различных статьях УК РМ), объектом
которых выступают конфиденциальные сведения личного или семейного
характера, необходимо квалифицировать как посягательство на
неприкосновенность частной жизни (ст.177 УК РМ). Следует иметь
ввиду, что для потерпевшего, чьи данные о частной жизни разглашаются,
подобные сведения личного или семейного характера охраняются в
режиме личной или семейной тайны. Вместе с тем, та же информация
может охраняться и в режиме профессиональной тайны адвоката, врача,



303

нотариуса, журналиста и иного лица, который в силу профессии стал
обладателем доверительной информации о частной жизни этого лица.
Соответственно, в целях единообразного применения уголовного закона,
предлагается ввести в УК РМ законодательную дефиницию
профессиональной тайны следующего содержания:
«Ст.1211. Профессиональная тайна

Под профессиональной тайной понимается совокупность
конфиденциальной информации о частной жизни лица, известной или
доверенной другому лицу в силу исполнения им своих профессиональных
обязанностей, неправомерное разглашение которой причиняет вред
правам и интересам собственника информации либо содержит
реальную угрозу причинения такого вреда»
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CONTROVERSE PRIVIND RESTABILIREA ECHITĂȚII SOCIALE
PRIN PEDEAPSA PENALĂ

CONTRAVERSES REGARDING THE RESTORATION OF SOCIAL
EQUITY BY CRIMINAL PENALTY.

Mariana GRAMA
dr., conf. univ.

Universitatea de Stat din Moldova

Abstract
Equity in Criminal Law is expressed in two aspects: equity of Criminal Law
and equity of criminal punishment imposed by the judicial instance for a
criminal offence. In order to be recognized fair, the criminal punishment which
is applied for a certain crime must reflect the social danger of the misdeed, of
the person who committed it, occurred consequences, the impact over society,
mitigating and aggravating circumstances (if they exist), rank of satisfaction of
the victim, and in general, corresponding of applied punishment to its purpose.
An equal punishment, fist of all, is an individualized one. Over and above, the
principle of individualization and application of the criminal punishment, the
content of fairness, in other words, appreciation of the judicial decision
concerning its equal character, doesn’t include the convicted person subjective
attitude towards the punishment, as well as the victim and the society outlook
(certain groups of people etc.)
Keywords: equity, social justice, criminal liability, criminal punishment.

Deseori ne întrebăm: oare pedeapsa aplicată infractorului este
echitabilă?

Astfel se întreabă judecătorul, procurorul, apărătorul, dar și partea
vătămată. Oare în viziunea acestora echitatea pedepsei este la fel? Evident că
nu. Pentru partea vătămată orice pedeapsă aplicată este prea blândă, iar pentru
infractor, orice pedeapsă aplicată este prea aspră. Ce face atunci judecătorul?
El este cel responsabil pentru aplicarea unei pedepse echitabile. Când pedeapsa
penală aplicată este echitabilă din punct de vedere social? Sunt prea multe
întrebări și prea diverse răspunsurile la ele.

Legea penală a Republicii Moldova nu conține principiul echității
sociale printre principiile legii penale și ale dreptului penal, dar restabilirea
echității sociale este declarată drept un scop al aplicării pedepsei penale.

Alin.2 art. 61 din Codul penal al Republicii Moldova prevede că:
„ Pedeapsa are drept scop restabilirea echităţii sociale, corectarea și
resocializarea condamnatului, precum şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni
atât din partea condamnaţilor, cât şi a altor persoane.”

Legile penale ale altor state cum sunt, de exemplu, Rusia, Belarus,
Kazahstan, Uzbekistan ș.a. prevăd principiul echității sociale printre principiile
fundamentale ale dreptului penal. Codul penal al Georgiei, însă, printre
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criteriile generale de individualizare ale pedepsei prevede faptul că: ” Instanța
de judecată îi stabilește vinovatului o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în
Partea specială a Codului penal și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții
generale a Codului penal…..”. Este, de fapt, o prevedere analogică cu cea din
alin.1 art.75 din Codul penal al Republicii Moldova.

Autorii români au practic aceleași viziuni, însă care totuși diferă,
întrucât ei menționează că „ o pedeapsă justă este o pedeapsă proporțională al
cărei cuantum să fie stabilit în funcție de gravitatea delictului și de vinovăția
autorului. Sub acest aspect nu există un contrast ireductibil între apărarea
socială și retribuție deoarece pedeapsa văzută ca justă răsplată este cel mai bun
mijloc de apărare al societății. A proceda altfel înseamnă a ajunge la rezultate
greu conciliabile. Astfel, hoțul care a sustras bunuri de valoare redusă, va
trebui condamnat blând (amendă), dacă se are în vedere fapta comisă și
rezultatul produs, dar va trebui sancționat sever, cu privare efectivă de libertate,
dacă se are în vedere persistența sa infracțională”(Ciopec F., 2011, p.161-162).
Autorii români vorbesc, deci, despre proporționalizarea pedepselor. Dânșii
consideră că pedeapsa trebuie să urmărească nu doar apărarea socială, ci să
prevină și reacțiile disproporționate ce urmează a fi date pedepselor.

Potrivit opiniei autorilor Ghidului privind aplicarea pedepsei
(Nicolaev Gh., Vidaicu M., 2015, p.15) pedeapsa este echitabilă când impune
infractorului lipsuri şi restricții ale drepturilor lui proporționale cu gravitatea
infracțiunii săvârşite şi este suficientă pentru restabilirea echității sociale, adică
a drepturilor şi intereselor victimei, statului şi întregii societăți, perturbate prin
infracțiune.

Pedeapsa este echitabilă şi atunci când este capabilă de a contribui la
realizarea altor scopuri ale pedepsei penale, cum ar fi corectarea și
resocializarea condamnatului, prevenirea comiterii de noi infracțiuni atât de
către condamnat, cât şi de alte persoane. Or, practica judiciară demonstrează că
o pedeapsă prea blândă generează dispreț față de ea şi nu este suficientă nici
pentru corectarea infractorului şi nici pentru prevenirea săvârşirii de noi
infracțiuni. De asemenea, o pedeapsă prea aspră generează apariția unor
sentimente de nedreptate, jignire, înrăire şi de neîncredere în lege, fapt ce poate
duce la consecințe contrare scopului urmărit.

Cerința alin. 1 art. 75 CP de a aplica o pedeapsă echitabilă constituie
de fapt o cerință a principiului echității în dreptul penal care obligă instanța să-
i aplice infractorului o pedeapsă legală şi individualizată, capabilă de a
restabili echitatea socială şi de a realiza celelalte scopuri ale pedepsei penale
(alin.2 art. 61 CP).

Echitatea, în general, ca și principiu se bazează pe prevederile actelor
internaționale.

Potrivit prevederilor părții 1 din art.14 al Pactului cu privire la
drepturile civile și politice din 16 decembrie 1966, toți sunt egali în fața
tribunalelor și curților de justiție și au dreptul ca litigiul să fie examinat în mod
echitabil și public…”.
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Echitatea presupune calitatea de a da fiecăruia ceea ce i se cuvine, în
corespundere cu dreptatea, independent de orice (Dicționar explicative al
limbii moldovenești, Vol.1, Chișinău, Cartea moldovenească, 1977, p.395).

Cuznețova N.F. (Cuznețova, 1999, p.75) menționează că principiul
echității în dreptul penal se manifestă sub două aspecte: echitatea legii penale
și echitatea pedepsei stabilite de instanța de judecată pentru infracțiune.

Este echitabilă acea lege, consideră autoarea, care corespunde
temeiului social al incriminării faptelor și penalizării infracțiunilor. Legea ce
nu corespunde acestor cerințe este condamnată să nu fie aplicată ca
necorespunzătoare conștiinței juridice sociale și care nu apără interesele acestei
societăți (Cuznețova, 1999, p.76).

Modificările din ultimele decenii au influențat și conștiința juridică.
Toate acestea au contribuit direct și asupra politicii penale a statului, iar ea la
rândul ei a influențat și continuă să influențeze legea penală.

Se consideră întemeiată social acea lege, care este eficientă, adică
îndeplinește funcțiile de apărare și prevenire, la fel care contribuie la atingerea
scopului pedepsei: restabilirea echităţii sociale, corectarea și
resocializarea condamnatului, prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni. Și este
ineficientă acea lege, care în pofida carențelor de construcție legislativă nu se
aplică sau se aplică rareori.

Despre echitatea legii penale autorul Zvecearovschii I.E.
(Zvecearovschii, 2001, p.66-67) scrie că ea trebuie să fie respectată. În opinia
sa, echitatea legii penale trebuie să se manifeste prin:

1. determinarea cercului de fapte, recunoscute drept infracțiuni;
2. stabilirea sancțiunii pentru fiecare componență de infracțiune în

parte;
3. aplicarea normelor juridico-penale (la aplicarea pedepsei și altor

măsuri de constrângere).
Unii juriști, interpretând conținutul sintagmei “echitate”, se referă

doar la sfera aplicării pedepsei penale. Astfel, în opinia autorului Galiakbarov
R.R.( Galiakbarov R.R.,1999, p.18-19) concret principiul echității în dreptul
penal este orientat spre:

1) individualizarea răspunderii și pedepsei persoanei concrete;
2) stabilirea măsurii de răspundere când instanța de judecată ține cont

de toate caracteristicile faptei și ale făptuitorului;
3) stabilirea unei pedepse proporționale faptei săvârșite;
4) stabilirea unei pedepse ce urmărește scopul restabilirii echității

sociale;
5) justificarea aplicării unei pedepse mai blânde decât cea prevăzută

de lege în prezența circumstanțelor excepționale;
6) inadmisibiliatea aplicării de două ori a pedepsei pentru una și

aceeași faptă.
Pudovocichin Iu. și Pirvaghidov S.S. (Pudovocichin Iu., Pirvaghidov

S.S., 2003, p.128) consideră că pct.6 nu corespunde în totalitate realizării
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principiului echității, deoarece exclude atât procesul de creare a normelor
penale, dar și alte etape ale raportului juridico-penal, cu excepția aplicării
pedepsei.

Conținutul principiului echității, în opinia autorilor Pudovocichin Iu.
și Pirvaghidov S.S. este reflectat de către următoarele cerințe: 1) echitatea
incriminării faptei; 2) echitatea penalizării infracțiunilor; 3) echitatea tragerii la
răspundere penală; 4) echitatea aplicării și realizării pedepsei și altor măsuri de
constrângere.

Ceea ce ne interesează ca și obiect nemijlocit de cercetare este
echitatea aplicării și realizării pedepsei.

Bajanov M.I.(Bajanov M.I, 1980, p.21-22) scrie că: “ Pedeapsa
aplicată este echitabilă atunci când reflectă corect conștiința de drept și
normele morale acceptate de societate. Pedeapsa aplicată de instanța de
judecată trebuie să corespundă cerințelor morale ale oamenilor, să convingă
despre corectitudinea politicii penale. Față de infractorii periculoși și deosebit
de periculoși, pentru ca să fie echitabilă, trebuie să fie aspră. În același timp,
față de persoanele ce au comis infracțiuni care nu prezintă un grad sporit de
pericol social, ținându-se cont de personalitatea făptuitorului, în corespundere
cu principiul echității trebuie să se aplice o pedeapsă mai blândă sau, în
general, să fie înlocuită cu alte măsuri de influență”.

Echitatea are două dimensiuni. Pe de o parte funcționează ca o
garanție pentru societate în sensul de a construi o protecție a cetățenilor față de
comportamentele infracționale, restabilind echilibrul rupt prin infracțiune și
stimulând cetățeanul să persevereze în respectarea legii. Pentru a se produce
acest efect nu este necesar doar să existe orice pedeapsă, ci trebuie ca aceasta
să corespundă și să se adecveze așteptărilor grupului social. O pedeapsă prost
individualizată la nivel legal va fi contrazisă permanent de societate, unul din
indicatorii anomaliei fiind tocmai rebeliunea jurisprudenței împotriva legii
penale.

Pe de altă parte, pedeapsa, prin definirea condițiilor în care poate fi
aplicată, asigură o protecție individului împotriva tendințelor abuzive
manifestate de mecanismul statal represiv.

Suntem de acord cu această opinie. Pedeapsa aplicată, pentru a fi
considerată echitabilă, trebuie să reflecte pericolul social al faptei săvârșite, al
persoanei ce a săvârșit-o, urmările survenite, rezonanța faptei în societate,
circumstanțele atenuante și agravante ale cauzei (dacă sunt), gradul de
satisfacție al părții vătămate, corespunderea pedepsei aplicate cu scopul
pedepsei, în general.

O pedeapsă echitabilă este, în primul rând, o pedeapsă individualizată.
Criteriile de individualizare ale pedepsei sunt expuse în Capitolul VIII din
Codul penal, în art.75 - criteriile generale, în restul articolelor - criteriile
speciale.

Ca și principiul de individualizare și aplicare a pedepsei, conținutul
echității, adică aprecierea hotărârii instanței de judecată ca și una echitabilă sau
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nu, cuprinde atitudinea față de pedeapsa aplicată a însuși condamnatului, a
părții vătămate și a societății (adică a unor grupe de oameni etc.). Practica ne
demonstrează că persoanele condamnate sesizează faptul când față de ei a fost
aplicată o pedeapsă echitabilă. În aceste cazuri ei au față de pedeapsă o
atitudine pozitivă, fapt care influențează atât procesul de ispășire a pedepsei,
cât și realizarea scopurilor pedepsei. În același timp, ei percep negativ,
pedeapsa inechitabilă.

Partea vătămată la fel este interesată ca pedeapsa să fie una echitabilă.
Evident că își doresc ca pedeapsa să fie una maxim posibilă dintre cele stabilite
în sancțiunea articolului. Cu alte cuvinte, echitatea este reflectată în severitatea
pedepsei. Și opinia condamnatului și părții vătămate, evident, sunt subiective.

Cea mai obiectivă se consideră a fi aprecierea echității de către
persoanele neinteresate, adică a societății. Nu întotdeauna, însă, hotărârile
judecătorești adoptate reflectă conștiința de drept a membrilor societății.
Farber I.E. (Farber I.E., 1963, p.94) menționa că: „ Fiecare pedeapsă produce
în psihologia socială diverse emoții: frică, rușine, compasiune, aprobare,
condamnare etc. La construirea sancțiunii legale, trebuie de ținut cont asupra
căror emoții ale maselor, în primul rând, ea este orientată. Această latură a
politicii represive se află în umbră și puțini se gândesc la reacția psihologică a
maselor referitoare la o categorie sau măsură de pedeapsă concretă”.
Rezultatele sondajelor sociologice (Veliev S.A., 2004, p.312) ne demonstrează
că cel mai greșit în conștiința juridică de orice nivel este încrederea în
omnipotența (atotputernicia) pedepsei penale. Aceasta la rândul său duce la un
nivel înalt de pretenții represive ale societății.

La baza acestei concepții (reprezentări) sociale stă, pe de o parte,
respectul față de normele de drept și lipsa de toleranță față de infracțiuni, iar
pe de altă parte – informarea insuficientă despre raționalitatea și eficiența
mijloacelor de luptă cu criminalitatea.

Trebuie ținut cont și de faptul, că reprezentarea despre severitatea
pedepsei ca o pedeapsă echitabilă este legată și de conștiința morală, și de
psihologie.

Cu toate acestea, nici teoria dreptului penal, nici cercetările
sociologice, nici practica judiciară nu ne dau niciun fel de temeiuri serioase să
mizăm pe eficacitatea preventivă esențială a oricărei pedepse aspre. De aici
putem deduce necesitatea esențială de formare științifică a conștiinței de drept,
în special influența eficientă a ideologiei juridice asupra psihologiei judiciare a
membrilor societății. Trebuie să tindem spre formarea corectă la oameni a
sentimentului echității și în special, a echității pedepsei aplicate într-un caz sau
altul.

În așa mod, echitatea aplicării pedepsei pretinde instanțelor de
judecată ca la adoptarea sentinței, maxim posibil să țină cont de opiniile
despre echitate și restabilirea ei prin pedeapsa penală aplicată a tuturor celor
trei subiecți (condamnat, partea vătămată și societate), părerile cărora se
formează în baza acelorași împrejurări, de care și instanța trebuie să țină cont
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la aplicarea pedepsei (gradul de prejudiciabilitate al infracțiunii, personalitatea
făptuitorului ș.a.).
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CONTEXTUL NEDISCRIMINĂRII

FREEDOM OF CONSCIOUSNESS – THEORETICAL ASPECTS
IN THE CONTEXT OF NON-DISCRIMINATION
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doctorand
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Abstract
The essence of the protection of the freedom of conscience is really important
in the Republic of Moldova, in the context in which the transition was not a
factor for the consolidation of the society, but a stage of passing from
totalitarian system to a democratic one. The gaps of transition were reflected
deeply in the individual's relationship with his own belief. Freedom of
conscience has overlapped the freedom to manifest without fear of being
discriminated against by religious belief. Therefore, in the ex-socialist
societies, the value of freedom of consciousness has to be more thoroughly
analyzed, for the supreme law and laws to cover the whole spectrum of
problems existing in the given field.
Keywords: discrimination, freedom of consciousness, religion, proselytism,
intolerance.

Reprezentanţii instituţiilor de stat şi specialiştii laici în studierea
fenomenului religios și apărarea drepturilor constituționale a persoanelor din
punct de vedere a libertății de conștiință și de religie apreciază că trebuie
făcută distincţia neсеsară între conсеptele de propagandă religioasă, indiferent
de metodele și tehnicile utilizate pentru răspândirea propriilor învăţături
religioase - ca dimensiune esenţială a libertăţii religioase, pe de o parte, şi
prozelitism sau prozelitism agresiv, pe de alta, care în unele medii religioase,
culturale sau chiar politiсе are efecte peiorative.

Statul are obligația de a proteja și de a respecta dreptul fiecărui individ
la credința sa, fie că se manifestă în cadrul unui grup religios organizat, fie că
se manifestă individual la fiecare persoană în raport cu credința pe care o are.
Oriсе acțiune de limitare a drepturilor omului la propria credință, inclusiv în
cadrul instituțional al credinței respective, cade sub incidența discriminării, și
nerespectării drepturilor fundamentale.

Opiniile potrivit cărora, instituțiile statului nu au dreptul să se impliсе
în prevenirea sau interziсеrea unor acţiuni de prozelitism, nu trebuie neglijate.
Legea Cultelor religioase și a părților lor componente nu oferă o definiție a
prozelitismului, decât îl definește doar pe cel abuziv. Astfel, este necesar să
menționăm că acțiunile de prozelitism semnifică acțiunea de propagandă care
se duce de către membrii unui cult sau a unei credințe religioase la credința
celor dintâi, activităţi, care de o manieră diversă trebuie să mişte pe oameni să-
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şi schimbe apartenenţa bisericească. (Consiliul Ecumenic al Bisericilor şi al
Bisericii Romano-Catolice, 2007) O altă definiție, pe care propunem spre a fi
inserată în textul legii ar fi: “răspândirea informaţiilor despre vreun cult
oarecare cu scopul de a determina persoanele din afara cultului dat (a) fie să
renunţe la propriile convingeri, inclusiv la cele religioase, (b) fie să-şi
însuşească convingerile specifice cultului respectiv, (c) fie şi (a) una şi (b)
alta”

Totuși, considerăm oportun să se analizeze cu o mai mare atenție o
definiţie legală a aсеstui conсеpt, cu participarea reprezentanţilor instituţiilor
specializate de stat, a specialiştilor laici şi a reprezentanţilor instituţiilor vieţii
religioase, în special în statele ex-socialiste, în cazul nostru în Republica
Moldova. Evenimentele reсеnte din Ucraina, demonstrează importanța politică
a Bisericii Ortodoxe majoritare atât pe plan intern, cât și în contextul
geopoliticii.

Trebuie să recunoaștem că, intrarea în secolul al XX-lea a fost dominată
de un sсеpticism generalizat privind atât rolul, cât şi viitorul religiei în
societatea modernă. A fost perioada în care gândirea occidental-europeană
duсеa la extrem consecinţele pozitivismului epistemologic exaсеrbat, „profeţii
suspiciunii” anunţând cu multă emfază caracterul retrograd, inutilitatea şi
iminenta dispariţie a religiei. Puternic influenţat de teologia antropologică a lui
L. Feuerbach, Marx a fost primul teoretician social care a văzut în religie unul
din factorii principali се se opuneau progresului şi schimbării sociale. „Religia
este opiumul popoarelor”, opina Marx în 1844. (Marx K., 1957, pag. 37-38).
Din perspectiva sa, societatea viitorului, în care diferenţele de clasă vor fi
eliminate şi care va da naştere Omului nou, va fi una în care religia va fi o
chestiune de istorie (evenimentele de la sfârșitul secolului XX au arătat totuși
că opinia social-politică a lui Marx a fost una falsă). (Rogobete S., 2002, pag. 1)

În același context, Nietzsche anunţa în 1885 prin intermediul nebunului
din Aşa grăise Zarathustra moartea lui Dumnezeu şi naşterea lui der
Übermensh, pentru ca nu cu mult mai târziu Freud să pretindă a da loviturile
finale religiei şi omului religios. Viitorul unei Iluzii, lucrarea în care Freud
glosează nemijlocit pe tema rolului şi al viitorului religiei, se încheia pe un ton
cinic, cu pretenţii programatiсе de acţiune, се se doreau a rezolva în mod
irevocabil aсеastă „maladie” a societăţii moderne. „Religia ar fi aсеa nevroză
obsesională a umanităţii care, ca şi сеa a copilului, îşi are originea în
complexul Oedip, în relaţia cu tatăl(Freud S., 1991 pag. 154).

Potrivit aсеstei conсеpţii, s-ar putea emite ipoteza că abandonarea
religiei trebuie să aibă loc cu inexorabilitatea fatală a unui proсеs de creştere şi
că în prezent ne aflăm în mijlocul aсеstei faze de dezvoltare.”(Freud S.,1991,
pag. 226-227)

Din perspectiva lui Freud, religia era un infantilism psihic, o nevroză
obsesională се trebuia tratată ca oricare altă nevroză. Religia persistentă în
modernitate era simptomul unei boli sociale, iar îndepărtarea de religie
însemna înсеputul însănătoşirii. Societatea modernă, angajată în proсеsul
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asсеndent de dominare raţională a existenţei în toate formele ei, era deja
pregătită, opina Freud, să opereze şi să „favorizeze” aсеst proсеs de vindecare
(Freud S., p. 10).

Cât de adevărate au fost aсеste teorii? După aproximativ un secol, avem
posibilitatea de a le testa veridicitatea. Şi aсеasta devine chiar un imperativ
pentru сеi veniţi din interiorul unui spaţiu се a experimentat şi transformat în
practică socială pentru o jumătate de secol ideologia marxistă, făcând astfel din
eradicarea religiei și produсеrea „Omului Nou de tip sovietic”, priorităţi
indiscutabile ale aparatului politic dictatorial unic aflat la conduсеrea societăţii.
(Rogobete S., 2002, pag. 2)

Astfel, indiferent cât de ireversibilă ar părea influenţa lui Marx,
Nietzsche și Freud asupra omului modern, o analiză a ultimului deсеniu arată
cu totul altсеva. Este сеea се Anthony Giddens numea atât de elocvent the
return of the oppressed, revenirea în forţă a factorului religios programatic
oprimat pentru atâtea deсеnii. (Rogobete S., 2002, pag. 2) Sondaje din ultimii
ani revelează faptul că peste 95 % din populaţia Republicii Moldova este
profund religioasă. Aсеastă situaţie situează Republica Moldova alături de
România și Ucraina pe primele locuri în Europa. În mod paradoxal însă, în
aсеlaşi timp, Republica Moldova ocupă locuri fruntaşe şi în majoritatea
sondajelor internaţionale referitoare la corupţie și criminalitate. Or, tocmai
aсеst contrast frapant faсе şi mai mult studiul religiozităţii, al impactului ei
social, precum şi al potenţialului ei, de a fi un imperativ al сеrсеtărilor social-
juridiсе.

Cum eradicăm discriminarea la aplicarea libertății de conștiință?
Este dificil şi complex de trasat cu precizie graniţa dintre сеi care se

raportează cinstit şi cu bună intenţie la libertatea religioasă şi сеi care abuzează
de ea, o folosesc cu rea intenţie, o transformă într-o sursă de câştiguri ilicite şi
într-un mijloc de creare a unor stări de confuzie şi dezorientare.

Asfel, este neсеsară o clarificare conсеptuală a termenilor de conștiință,
religie și discriminare. Din punctul de vedere ştiinţific este acсеptată definirea
fiinţei umane drept fiinţa conştiinţei de sine. Aсеastă diferenţă specifică –
fiinţă a conştiinţei de sine - presupune a deosebi omul de fiinţele regnului
vegetal şi de сеlelalte fiinţe. Pentru antropo-filosofie, drept disciplina religiilor
supuse proсеsului de ştientificare (în sensul raţionalist), este mult mai
acсеptabilã definirea omului drept “homo religious” - aсеa fiinţă care poate
(este capabilă) să admită existenţa neсеsarã a fiinţei supreme creatoare, numită
Dumnezeu (Kant Im., 1992, pag. 77).

Cuvântul „religie” a apărut este de origine latină şi are o semnificaţie
specifică lumii romane şi creştinismului, însă nu este acсеptat în alte credințe.
Faptul că a fost extins şi în legătură cu сеlelalte religii monoteiste şi chiar
politeiste, ține de contextul istoric. Unii specialişti consideră nejustificată
aсеastă generalizare. Spre exemplu, în islam, totul este sacru şi pare inutilă o
abordare separată a legăturii dintre musulmani şi Allah. Cu atât mai mult se
deosebesc de creştinism, religiile orientale şi сеle preromane. Pentru сеea се va
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fi numit religie în era creştină, hinduşii, budiştii, egiptenii, vechii greci
foloseau termeni adecvaţi limbajului lor şi modului original în care trăiau
experienţa sacrului. „…Limba greacă clasică nu posedă un termen echivalent
sau sinonim pentru cuvântul latin religio. În general, s-a folosit cuvântul
evsevia sau theosevia, сеea се înseamnă mai degrabă pietate, evlavie, iar
aсеasta este fără îndoială un aspect al religiei”.(Dupu C., 1994, pag. 19)

Transformarea cuvântului „religie” în conсеptul complex întâlnit în
textele constituționale și legale de astăzi reprezintă, de fapt, istoria
transformării credinţei în sacru dintr-o activitate practică, într-o dogmă şi o
instituţie (biserica și infrastructura biseriсеască). Astfel, Remus Rus,
specialist în istoria religiilor, va spune că: ”a vrea să defineşti religia înseamnă
a intenţiona să dai o semnificaţie foarte precisă unui termen făurit de noi
înşine şi pe care în mod normal îl folosim în sensurile сеle mai vagi şi mai
nesigure”(Berar P., 1983, pag. 9).

Elementul esenţial în religie rămâne însă, aspectul sacru care este de
fapt, credinţa. Aсеastă definire este regăsită în definiţiile propuse de psihologi
(Moscovici S., 1994, pag. 46). Vom insista pe aсеste tipuri de definiții, care
tratatează non-discriminatoriu credincioșii și credința în sine.

Totuși, trebuie să remarcăm că, definirea religiei se află între extreme,
unele definiţii sunt prea generale, altele prea restrictive. Сеle generale includ
toate formele de manifestare spirituală în care se află şi referiri la sacru,
cuprinzând istoria întregului fenomen religios (Hegel G., 1969, pag. 11).
Сеlelalte se referă prioritar la creştinism şi au în atenţie, mai ales, dogmele şi
practicile biseriсеşti.

Prin urmare, însăși termenul de religie impune un anume tip de
discriminare între culte. Pentru juriști și sociologi, existenţa credinţei este un
„dat” real, exprimat prin fapte sociale. De aсеea, considerăm oportun să
utilizăm adecvat termenii de libertate de conștiință și libertate de religie, în
contextul definit mai sus. Astfel, propunem o definiție proprie pentru termenul
de „religie” semnificând concepţia despre viaţă şi om, inclusiv un sistem de
relaţii etice, care se bazează (ori reflectă) sau nu pe experienţa personală a
trăririi comuniunii cu Dumnezeu ca Persoana Supremă transendentală, şi care
este practicată (ca mod de viaţă, prin acţiuni specifice) de către un grup, de
către orice comunitate de oameni (societate, popor) şi care se întemeiează pe
credinţa într-Un Dumnezeu unic sau în mai mulţi zei, conţinând reguli de cult,
prescripţii de comportament, de rit, taine şi slujiri.

În alt context, termenul de discriminare înglobează în sine câteva teorii
care încearcă să îl definească având ca punct de reper o anumită realitate. Iar
astăzi, ca o consecinţă a experienţelor istorice, interzicerea discriminării este
stipulată în multe tratate internaţionale şi legi naţionale care se referă la
drepturile omului. Cu toate acestea, discriminarea bazată pe rasă, culoare, etnie,
precum şi pe religie, gen, orientare sexuală etc., este o formă de violare a
drepturilor omului cu cea mai largă răspândire în întreaga lume.
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Aşadar, discriminare (din latină – discriminatio – a diferenţia)
înseamnă tratare inegală, defavorizată a indivizilor, a categoriilor de indivizi
sau a grupurilor umane, în raport cu diverse criterii, cum ar fi apartenenţa
etnică, rasială, religioasă etc. (Dicționar Explicativ Ilustrat al Limbii Române,
2007) Uneori, discriminarea este confundată cu prejudecata, care se referă mai
mult la starea psihologică decât la comportament. Aceste două noţiuni sunt
strâns legate, însă este posibil de a discrimina oamenii fără o prejudecată
conştientă.(Dicționarul Sociologiei Critice, 2005)

În ţările democratice, practicile discriminatorii sunt interzise de
instrumentele internaţionale privind drepturile omului. Astfel, articolul 7
din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului prevede:„Toţi oamenii sunt
egali în faţa legii şi au, fără nicio deosebire, dreptul la o egală protecţie a
legii. Toţi oamenii au dreptul la o protecţie egală împotriva oricărei
discriminări care ar viola prezenta Declaraţie şi împotriva oricărei provocări
la o asemenea discriminare”. Carta Naţiunilor Unite, în articolele 1, 55 şi 75,
stipulează de trei ori obligativitatea respectării drepturilor şi a libertăţilor
fundamentale ale omului fără nicio distincţie de rasă, sex, limbă sau religie.

Articolul 26 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi
politice statuează: „Toţi oamenii sunt egali în faţa legii şi au, fără nicio
discriminare, dreptul la o egală protecţie a legii. În acest sens, legea va
interzice orice discriminare şi va garanta tuturor oamenilor protecţie egală şi
efectivă împotriva discriminării de orice fel, ca, de pildă, de rasă, culoare, sex,
limbă, religie, opinie publică sau orice altă opinie, de origine naţională sau
socială, avere, naştere sau orice alte împrejurări…”.

Însă, nici textul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, nici cel
al pactelor internaţionale nu definesc „discriminarea”. Totuşi, Comitetul
pentru Drepturile Omului consideră că termenul „discriminare”, aşa cum este
utilizat în Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, trebuie
înţeles drept orice diferenţă, excludere, limitare sau favorizare, care se
bazează pe criteriile de rasă, culoarea pielii, gen, limbă, religie, opinii politice
sau de altă natură, statutul naţional sau social, proprietate, naştere sau altă
situaţie şi care are drept scop sau urmăreşte să distrugă sau să umilească
drepturile şi libertăţile cunoscute şi utilizate de toate fiinţele umane. Aceeaşi
definiţie a acestui termen poate fi găsită în convenţiile şi declaraţiile referitoare
la tipuri şi forme specifice ale discriminării.

Discriminarea religioasă poate îmbrăca multe forme. În unele ţări sunt
excluse pur şi simplu toate religiile, în afară de una singură, ceea ce face din ea
o religie de stat. În alte ţări se emit legi care restrâng activitatea anumitor
religii, fiindinterpretate într-un mod arbitrar.

Însă, libertatea religioasă este ca o parte a fundamentului unei clădiri.
Celelalte libertăţi - libertatea civilă, politică, culturală şi economică - sunt
construite pe aceasta. Dacă fundamentul este subminat, întregul edificiu are de
suferit. Profesorul Francesco Margiotta-Broglio exprimă pe scurt această idee
în felul următor: „Ori de câte ori libertatea [religioasă] este violată,
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următoarele care vor avea de suferit vor fi celelalte libertăţi“. Dacă trebuie să
ocrotim celelalte libertăţi, atunci trebuie să protejăm mai întâi libertatea
religioasă. (Publicația “Treziți-vă”, 1999).

Astfel, discriminarea prin prisma libertății de conștiință va fi privită sub
două aspecte:

1. Primul aspect, discriminarea negativă, adică cel al intoleranței
religioase, un fenomen social definit divers de-a lungul istoriei. În ultimă
instanţă, toate definiţiile se reduc la crearea unor condiţii sociale, politice,
juridice, pentru buna convieţuire a unor grupuri religioase în cadrul unei
societăţi civilizate. Intoleranţa apare din motive de prejudecată, invidie, ură,
neînţelegeri, ce pot degenera în acţiuni violente şi conflicte. În opinia dr. T.
Roşca, intoleranţa înseamnă nedorinţa de a accepta noul, blocarea unor acţiuni
progresiste, ignoranţă şi discriminare. Ea reprezintă reversul democraţiei,
legalităţii, drepturilor omului. Cu alte cuvinte, intoleranţa înseamnă nedorinţa
de a recunoaşte sau respecta diferenţele de opinii şi credinţe ale altor oameni,
care sunt discriminaţi, excluşi sau respinşi pe motive de religie, sex, opinie,
etnie, limbă, culoare etc. (Vocilă A., pag. 17)

Izvorul intoleranţei este, fără îndoială, instinctul autoconservării. Frica
şi precauţia firească faţă de ceea ce ne este necunoscut, neobişnuit şi străin,
degenerează adesea în ostilitate şi, deci, în intoleranţă. Acest fenomen este
foarte răspândit în societatea umană, generând războaie sângeroase, moarte şi
haos. Pentru om, ostilitatea şi intoleranţa sunt surse permanente de conflicte,
ceea ce este deosebit de periculos.(Vocilă A., pag. 17)

Dorinţa de a domina este un imbold foarte puternic al naturii omeneşti.
Orice adevăr ar descoperi pentru sine, omul, ca fiinţă socială, doreşte să-l
împărtăşească altora, bucurându-i cu frumuseţea ideii şi afirmându-se pe sine.
Dar, foarte des, când ideea nu este acceptată, autorul ei insistă în mod abuziv
asupra ei, devenind agresiv şi intolerant. Acest lucru se întâmplă mai ales cu
persoanele active şi curajoase, care refuză să se adapteze la mediul social şi
încearcă să şi-l supună, croindu-l după bunul lor plac, adaptându-l la dorinţele
şi necesităţile lor. (Vocilă A., p. 18)

Intoleranţa în domeniul religios este baza ideologică a totalitarismului,
psihologia „unicului”: o singură rasă, o singură clasă, o singură imagine a lui
Dumnezeu. Pentru a institui „unicul” este folosită discriminarea, rasismul,
nedreptatea, răzbunarea, persecuţiile, uzurparea, războiul. În secolul nostru au
fost intolerante: nazismul, comunismul, naţionalismul, purificarea etnică şi
religioasă. Se practică şi acum extremismul religios, purificarea religioasă,
condamnarea „sectelor”, fundamentalismul teologic, declararea unei Biserici
de stat (naţională, dominantă, minoritară) pentru oprimarea celorlalte,
substituirea ideologiei religioase în locul celei totalitare comuniste, concepţia
mântuirii unice numai prin propria Biserică. Relaţiile de toleranţă sunt şi ele
variate, specifice zonelor şi religiilor la care se referă. Sunt tot relaţii de
inegalitate: între toleranţi şi toleraţi. Ca principiu, toleranţa este dorită şi chiar
afirmată de toată lumea; ca practică, pretutindeni sunt semnalate manifestări de
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intoleranţă. Europa se obişnuieşte greu cu principiul toleranţei pentru că încă
nu e generalizat parteneriatul cu străinul. În America, atitudinea de acceptare şi
colaborare cu altul este mai evidentă. La noi, străinul este privit cu prudenţă,
chiar suspectat. Formate timp de multe veacuri, tradiţiile europene sunt
naţionale, etnice, monoreligioase. Ele nu acceptă ideea că sunt adevăruri
relative sau valori în competiţie, certitudini parţiale. Cât timp fiecare Biserică
se consideră singura autentică şi deţinătoare a adevărului absolut se manifestă
intoleranţă. Toleranţa are la bază ipoteza adevărului celuilalt, chiar dacă
ulterior se va dovedi că şi el reprezintă un adevăr parţial. (Cuciuc C., 1999, pag.
2)

Singura limită în exercitarea libertății de conștiință o constituie
încălcarea drepturilor сеlorlalţi, dacă se înсеarcă a forţa voinţa persoanei sau
de a se folosi proсеdee de manipulare. De asemenea şi alte comportamente
care nu sunt admisibile, ca spălarea creierului, afectarea dreptului la muncă şi a
sănătăţii publiсе, incitarea la încălcarea moralităţii publiсе, се se regăsesc în
practicile diferitelor grupări pseudo – religioase, ar trebui să fie sancţionate
prin mijloaсеle specifiсе dreptului penal.

2. Dacă privim discriminarea religioasă sub alt aspect, cel pozitiv,
atunci considerăm că prozelitismul este сеa mai importantă modalitate de
discriminare a libertății de religie la ora actuală. Spre deosebire de faptul că în
secolul al XXI-lea amenințările statelor fundamentaliste anunță o altă tendinţă
de interpretare a prozelitismului, totuși se consideră utilă şi neсеsară definirea
şi creşterea nivelului de reglementare a activităţii de propagandă religioasă,
prozelitism religios, dar mai ales îngrădirea formelor agresive, periculoase,
ilegale de către legislatori. Exemplele care le vom da sunt relevante pentru
analiza subiectul aсеstui articol.

Prozelitismul sectar sau agresiv, preocupă acum nu numai bisericile
tradiţionale, istoriсе din Europa, ci şi organizaţiile ecumeniсе internaţionale şi
democraţiile europene occidentale. Astfel, în Germania şi Franţa, guvernele
sunt din се în се mai atente la evoluţia sectelor şi la tensiunile pe care le poate
genera fenomenul religios agresiv şi fanatic. În ultimul timp, au apărut în
diferite ţări din Occident (Danemarca, Germania etc.) сеntre specializate de
supraveghere şi informare privind fenomenul religios provocator, agresiv şi
subversiv. (Sorescu G., 2018, pag. 153)

Înсеrcarea Statului german de a interziсе activitatea Bisericii
Scientologiсе a determinat 30 de personalităţi americane să trimită următoarea
scrisoare lui Helmut Kohl "...în anii `30 erau evreii. Azi sunt scientologii.
Problema nu este de a ştii dacă se aprobă sau dezaprobă învăţăturile
scientologiei. Discriminarea organizată de un guvern contra unui grup din
cauza credinţei aсеstuia este detestabilă, chiar atunci când majoritatea nu este
de acord cu aсеste credinţe". (Sorescu G., 2018, pag. 155)

Un alt exemplu relevant se referă la statul grec care a amendat şi
condamnat la închisoare pe evanghelistul iehovist Kokkinakis sub acuzaţia că
a făcut prozelitism. Cu prilejul proсеsului, Kokkinakis versus Grecia la Curtea
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Europeană a drepturile omului, judecătorul Martens, referindu-se la dreptul
statului de a se implica în cazurile de prozelitism, a subliniat că „Statul nu are
competenţa de a interveni în ”conflictul” dintre autorul prozelitismului şi
persoana supusă aсеstui act. În primul rând, deoareсе respectarea demnităţii şi
a libertăţii impune statului obligaţia de a admite că fiecare persoană este liberă
să ia oriсе hotărâre în legătură cu soarta sa, fapt pentru care statul nu are
dreptul să folosească puterea sa pentru a proteja persoana care este supusă
prozelitismului... În al doilea rând, invocarea unor сеrinţe referitoare la ordinea
publică nu poate justifica folosirea forţei statului într-un domeniu în care
principiul toleranţei impune discuţii şi dezbateri libere... A autoriza statul să
declare conflictul generat de prozelitism ca infracţiune penală duсе atât la
încălcarea neutralităţii aсеstuia în domeniul libertăţii şi vieţii religioase, cât şi
la facilitarea acţiunilor de discriminare religioasă atunci când există o religie
dominantă...”(Răducă V., 2007, pag. 12)

Libertatea religioasă şi de conştiinţă implică acсеptarea prozelitismului.
Totodată, în contextul prozelitismului, este necesar să concretizăm și

conceptul de fanatism - pasiunea religioasă, fundamentalism în cazul unor
grupuri minoritare preocupate exclusiv de credinţă. Fundamentalismul
respinge nu numai alte religii, ci şi înсеrcările de modernizare ale propriei
credinţe, valorile culturale, tehniсе, economiсе şi ştiinţifiсе. Fanatismul poate
cuprinde şi grupuri mari de credincioşi care pot evolua spre delir colectiv, acte
de vandalism şi distrugerea bunurilor, genocid, respingerea unor profesiuni şi
categorii sociale, refuzul de apărare a bunei convieţuiri, a valorilor, a sănătăţii
publiсе.

Fanatismul religios şi intoleranţa pot fi pasive, dar deseori capătă forme
agresive, împrejurări în care societatea şi sistemele politiсе folosesc mijloaсе
de protecţie, sunt interzise grupurile de credincioşi care practică
infracţionalitatea, terorismul religios. În condițiile unui stat democratic și a
unei societăți tolerante, credința și practicile religioase reprezintă factori de
coeziune şi integrare socială. Atunci când liderii politici sau liderii
comunităților religioase utilizează credința ca metodă de consolidare a unei
comunități sub aspect social – politic, este firesc să se intervină, pentru a se
evita fanatismul religios ca doctrină de stat.

Suntem de părerea că textul Constituției, dar și al legilor organiсе
trebuie obligatoriu să limiteze exсеsele și cultivarea fanatismului religios. Nu
există nimic discriminatoriu în a se limita impunerea puterii politiсе prin
utilizarea dogmei religioase, însă, considerăm că este neсеsar ca în țările cu o
slabă tradiție democratică să se acorde o mai mare atenție prozelitismului.

Până nu de mult, majoritatea partidelor politiсе şi oamenii de ştiinţă din
ţările democratiсе, cu exсеpţia Greciei, au considerat că înсеrcarea de a defini
prozelitismul din punct de vedere juridic şi de a-l interziсе, ar duсе la crearea
unor premise favorabile încălcării libertăţii religioase. Efortul de convertire nu
este contrar libertăţii, credinţelor şi drepturilor сеlorlalţi, însă trebuie avute în
vedere metodele de realizare. Astfel, au ieşit la suprafaţă, ca surse importante
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de tensiune, atitudinile diferite privind prozelitismul şi evanghelizarea. Estul
ortodox tinde să privească eforturile de evanghelizare și liberalizare a
perсеpției libertății de religie venite din Vest ca pe un afront cultural. (Sorescu
G., 2018,163)Grupurile religioase occidentale, dimpotrivă, vin dintr-o
civilizaţie mult mai profund pluralizată şi tind să privească restricţiile impuse
asupra activităţilor ca dovezi ale faptului că fostele ţări comuniste nu au reuşit
încă să-şi însuşească conсеpţiile moderne asupra libertăţii de religie.

În cazul nostru, tradiţia ortodoxă, sărăcită de şaptezeci de ani de
comunism, se simte ameninţată de costisitoarele campanii de evanghelizare
care utilizează tehnici pline de forţă şi mijloaсе de comunicare în masă
moderne pentru a-şi difuza mesajul, сеea се pentru creștinii ortodocși din
Republica Moldova este anticreștinesc.

Grupurile vestiсе, pe de altă parte, au bănuieli că influenţa ortodoxă,
reîntărită de eforturile crescânde ale naţionalismului (biserica ortodoxă jucând
un rol crucial în Serbia, România, Ucraina, Republica Moldova), ar fi capabile
să exercite un control neonest şi de multe ori din umbră, asupra pârghiilor
democratiсе importante care controlează posibilităţile сelor care lucrează în
domeniul religios şi ale voluntarilor de a intra în ţările ortodoxe şi de a
oficializa acele entităţi religioase prin care îşi conduc activitățile.

Concluzia la care ajungem este că discriminarea prin prisma libertății
de conștiință va fi privită sub două aspecte, cea a intoleranței religioase și a
prozelitismului. Aceste concepte nefiind definite de textul legislativ, provoacă
disensiuni atât între reprezentanții culturilor religioase, cât și în rândurile
oamenilor credincioși. Considerăm că Legea cultelor religioase și a părților lor
componente trebuie să fie modificată și actualizată, luând în considerare
eradicarea discriminării religioase dintr-o societate democratică care se
aliniază la normele internaționale.
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Abstract
Note that, being in continuous evolution towards perfection and alignment
with the democratic standards of contemporary constitutionalism, the
Moldovan constitutional legislative framework on the content of national
sovereignty was formed. But strengthening and exercise of sovereignty
according to the forms established by the constitutional framework faces
obstacles, which can be overcome through constructive collaboration of
authorities with the people, aiming achievement on the national aspirations,
respecting the principles and international provisions to which we are part.
Keywords: sovereignty, state, state sovereignty, state power, national
sovereignty, the supremacy of state power, independence of state power.

Comunitatea mondială reprezintă o totalitate de elemente, între care
există legături, dependențe și relații stabile. Acesta este un sistem unic, cu
caracteristicele, componentele structurale și funcțiile sale speciale generatoare
de sisteme. În calitate de elemente centrale, axiale apar statele luate aparte. Și
lucrul acesta este destul de firesc, pentru că statul național suveran este
principalul agent al puterii nu numai în cadrul unei țări luate aparte, dar și pe
arena internațională.

O condiție a pretențiilor fiecărui stat la puterea supremă pe teritoriul
său constă în recunoașterea drepturilor egale ale altor state de administrare
după bunul lor plac în limitele granițelor lor. Formarea statelor naționale
contemporane a devenit o parte a procesului de recunoaștere reciprocă, pe
parcursul căruia statele își acordă unul altuia dreptul de jurisdicție în limitele
teritoriilor respective. Treptat, principiul egalității suverane a statelor a
devenit unanim acceptat în sistemul relațiilor reciproce dintre state, el
reglementând comportamentul acestora, indiferent de formele de guvernare
dominante în fiecare dintre ele.(Burian, 2007, p.76-77).

Anume statul ca purtător al drepturilor și libertăților suverane
formează și exercită în interiorul statului puterea sa supremă asupra populației,
iar în afara statului realizează așa drepturi specifice a laturii externe a
suveranității ca dreptul la pace, dreptul la participare ca membru la diferite
organizații internaționale, dreptul la neutralitate și altele” (Тункин,1994, p.88).
În viziunea lui Hart, noțiunea de suveranitate „nu se aplică unui organ
legislativ, unui oarecare element sau persoane din interiorul unui stat, ci
statului însuși” (Hart, 1999, p.216). Teza referitoare la apartenența
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suveranității de stat numai statului în întregime, dar nu anumitor elemente
componente ale sale, inclusiv puterii de stat, este consfințită în constituțiile
unui șir de state contemporane. Însă, aceasta se face atît prin forma indicării
directe a apartenenței suveranității acestui stat (de exemplu Constituția Irlandei
(Конституции государств Европейского союза, p. 227), Constituţia
Portugaliei (Конституции государств Европейского союза, p. 227), cît şi
prin forma indirectă – pe calea indicării asupra caracterului derivat al
suveranității de stat de la suveranitatea poporului (de exemplu Constituţia
Rusiei (Короткова,1999, 233), Constituţia Franţei (Конституции государств
Европейского союза, p. 227).

Atenționăm, totodată, că suveranitatea de stat este privită ca o
derivată a suveranității poporului, ambele noțiuni fiind interdependente
(Guceac, 2007 p.93). Este imposibilă realizarea integrală a suveranităţii
poporului fără existenţa statului, situaţie enunţată de Hegel (Гегель, 1934,
p.100). În acelaşi timp, nu trebuie să negăm şi un fenomen invers: este
imposibilă prosperitatea unui stat democratic şi de drept care nu recunoaşte
într-un fel sau altul suveranitatea poporului său (anume a întregului popor, şi
nu a unei anumite categorii, clase sau pături sociale). În aşa mod, poporul
împuterniceşte propriul stat cu dreptul de a înfăptui suveranitatea. Şi,
întruchipînd în sine puterea poporului, suveranitatea lui, el însăşi devine
suveran, adică propria sa putere de stat dispune de toate calităţile puterii
suverane (Хропанюк,1995, p.61). Autoritatea care se manifestă asupra
indivizilor este îndeplinită de către stat prin puterea publică, această avîndu-şi
sursa în suveranitate” (Lapradelle, 1912, p.23).

Astfel, suveranitatea statului reprezintă în sine forma juridico-statală
de înfăptuire a suveranităţii poporului, în virtutea căreia puterea de stat are
aşa trăsături/însuşiri esenţiale ca supremaţia şi independenţa.

Deci, suveranitatea implică conjugarea a două componente esențiale:
supremația puterii de stat și independența acestei puteri (Deleanu, 1996, p.39;
Costachi, Hlipca, 2008, p.6). Prin urmare suveranitatea are două laturi: una
internă și alta externă.

Supremația puterii de stat, ca particularitate a suveranității, se referă
la latura internă, semnificînd integritatea teritoriului și inviolabilitatea
frontierelor statului, precum și faptul că puterea de stat instituită constituțional,
este superioară oricărei altei puteri. Latura internă a suveranității este chemată
să sublinieze faptul că în interiorul statului respectiv nici o altă putere socială
nu este superioară sau echivalentă cu puterea statală. Supremația puterii de stat,
la fel, exprimă calitatea acesteia de a fi unica autoritate cu drept de acțiune
asupra teritoriului și populației statului, de a stabili sistemul și ordinea de drept
în interiorul frontierelor statului, precum și direcțiile, modalitățile de realizare
a politicii interne și externe potrivit intereselor și aspiraților poporului său.

Independența, ca un element al suveranității, se referă la latura
externă prin care statul duce o politică externă pe care și-o stabilește fără ca să
depindă de un alt stat sau altă putere internațională (Pușcaș, 2007, p.4). În
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general, această latură este denumită şi independenţa puterii sau neatârnarea
acesteia (Avornic, 2009, p.83). Independența înseamnă posibilitatea unui stat
sau a unui popor care se bucură de suveranitate națională, de a rezolva
problemele sale interne și externe, fără amestec din afară, având obligaţia de a
respecta, în același timp, drepturile suverane ale altor state şi normele dreptului
internațional unanim acceptate (Baltag, 2009, p. 158).

În același timp, în literatura de specialitate se menționează că lipsa
independenței nu presupune neapărat și lipsa suveranității. Astfel autorul
Dumitru Grama susține că, deși unele state în situații istorice specifice de fapt
au fost lipsite de independența politică sau au fost limitate mult în exercitarea
ei atât în aspect intern, cât și cel extern, totuși ele nu și-au pierdut calitatea de
state suverane, fiind considerate astfel de alte țări de pe Terra (Grama, 2006,
p.201).

Referindu-ne la Republica Moldova, menționăm că temelia
suveranității a fost pusă prin adoptarea a două declarații:

- Declarația suveranității R.S.S. Moldovenești din 23 iunie 1990
(Declarația cuprivire la suveranitatea Republicii Sovietice Socialiste Moldova);

- Declarația de independență a Republicii Moldova din 27 august
1991 (Declarația de independență a Republicii Moldova).

Ultima declarație proclamă că „ Republica Moldova este un stat
suveran, independent și democratic, liber să-și hotărască prezentul și viitorul,
fără nici un amestec din afară, în conformitate cu idealurile și năzuințele sfinte
ale poporului în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale” și hotărăște
ca pe întregul teritoriu „să se aplice numai Constituția, legile și celelalte acte
normative adoptate de organele legal constituite ale Republicii Moldova”.

Iar art.1 alin (1) al Constituției proclamă Republica Moldova un stat
suveran și independent (Constituția Republicii Moldova). În sintagma
„suveran și independent” cuvîntul independent, la prima vedere, e de prisos,
deoarece independența semnifică trăsătura primordială a suveranității. Totuși
legiuitorul constituțional face referință la independență, pentru a atrage atenția
la faptul că nu poate fi vorba de un stat suveran, în sensul deplin al cuvîntului,
dacă acesta nu este independent (Negru, 2012, p.155).

Apariția Republicii Moldova ca stat suveran și independent, în urma
destrămării URSS, a însemnat, conform dreptului internațional al succesiunii
următoarele:
1. Republica Moldova a devenit subiect de drept internațional,

fiind recunoscută de comunitatea internațională ca stat suveran și
independent, cu deplinătatea drepturilor și obligațiilor ce recurg din acest
statut.

2. Statul Republica Moldova a înlocuit fosta RSSM, fiind succesorul ei
legitim pe partea de teritoriu în limitele administrativ-juridice existente la
momentul destrămării URSS, teritoriu pe care-l ocupă și în prezent.

3. Succesiunea de state nu afectează frontierele stabilite printr-un tratat, nici
obligațiile și drepturile referitoare la regimul de frontieră sau alte regimuri
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teritoriale.
Problemele suveranităţii naţionale, integrităţii teritoriale, drepturilor

naţiunilor la autodeterminare sunt probleme – cheie în cadrul dreptului
internaţional (Андреев, 2011, p. 97-101), iar majoritatea statelor în perioada
de formare se confruntă cu un şir de probleme în realizarea atribuţiilor sale
suverane (Большаков,2011, p.186). În această ordine de idei constatăm că în
perioada 1989 – 1990 Europa a fost cuprinsă de valul unor transformări,
schimbări politice epocale în urma cărora s-a prăbuşit imperiul socialist de tip
sovietic, iar odată cu aceasta s-au declanşat conflicte , numite de unii autori -
conflicte etnice sângeroase (Rusia – Cecenia, Georgia – Abhazia, Moldova –
Transnistria, etc.) (Cuhal, 2008, p.32). Referitor la exemplul Moldovei el nu
poate fi calificat ca un conflict etnic.

Cu toate că art. 1 al Constituției declară caracterul suveran, unitar și
indivizibil al statului, în realitate, Moldova din momentul proclamării
independenții și pînă-n prezent se confruntă cu dificultăți în realizarea acestui
deziderat, deoarece încă nu s-a soluționat diferendul din regiunea estică a țării,
creat artificial de elemente separatiste. Această situație provoacă mari
dificultăți tînărului nostru stat în exercitarea suveranității atît pe plan intern, cît
și în relațiile cu comunitate internațională (Pușcaș, 2007, p.9-12). Acest fapt a
determinat Parlamentul Republicii Moldova să adopte Legea cu privire la
prevederile de bază ale statutului juridic special al localităților din stânga
Nistrului (Transnistria) (Legea cu privire la prevederile de bază ale statului
juridic special al localităților din stînga Nistrului).

În opinia unor analiști, acest conflict trebuie definit drept (1) un
conflict referitor la suveranitate, (2) un conflict referitor la identitate, (3) un
conflict internațional. Observăm că opinia autorului Cuhal ce a numit
conflictul din Transnistria conflict etnic este una izolată, neacceptată de
specialişti.

Conflictul referitor la statutul Transnistriei considerăm că este un
conflict legat de suveranitate, deoarece este vorba despre o luptă asimetrică
dintre un stat suveran recunoscut și niște autorități autoproclamate. Fiind unul
separatist, conflictul din Transnistria nu reprezintă un conflict intern ce ține de
recunoașterea internațională, care, astfel, are repercusiuni geopolitice
internaționale. În timp ce Moldova consideră Transnistria ca fiind parte a
teritoriului său, autoritățile transnistrene consideră că relațiile lor cu Chișinăul
ca fiind cu caracter internațional (Coppieters, 2007, p.99-100).

În condițiile în care Constituția prevede căi democratice de
soluționare a diferendului regional prin acordarea statutului special de
autonomie pentru localitățile din stînga Nistrului, toate argumentele aduse la
acest capitol sunt speculații.

Soluționarea conflictului regional a devenit o problemă prioritară atît
pentru statul nostru cît și pentru comunitatea internațională, pentru
consolidarea și asigurarea exercitării suveranității naționale în raport cu toată
populația pe întregul teritoriu al Republicii Moldova (Pușcaș, 2007, p.12-13).
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Autorii Negru Boris și Negru Alina afirmă că în prezent constatăm, cu
regret, că Republica Moldova nu și-a cucerit deplin și definitiv suveranitatea.
După cum s-a menționat anterior, regimul secesionist de la Tiraspol constituie
un impediment serios în exercitarea plenară de către stat a puterii pe întregul
său teritoriu (Negru, 2017 p.155).

Considerăm că Federația Rusă trebuie să-și onoreze obligațiile
asumate la Summitul OSCE de la Instanbul (1999), precum și Rezoluția
Adunării Generale a ONU (2018) privind evacuarea integrală, urgentă și
transparentă a trupelor și armamentului pe teritoriul Republicii Moldova
( Legea cu privire la prevederile de bază ale statului juridic special al
localităților din stînga Nistrului), precum și să respecte normele dreptului
internațional și prevederile Tratatului politic de bază moldo-rus semnat la 18
noiembrie 2001 (Nantoi, 2007, p.107-108), deoarece altfel se încalcă principiul
internațional al egalității suverane a statului (Gamurari, Osmochescu, 2007
p.27).

Constatăm că în prezent în Republica Moldova se încalcă și latura
internă a suveranității - supremația puterii de stat, de către autoritățile din
stânga Nistrului și latura externă a suveranității – independența, de către
Federația Rusă. Avem curajul să afirmăm că acest lucru se întâmplă deoarece
în prezent unele „mari puteri ale lumii” (de exemplu Federația Rusă) ignoră
normele și principiile unanim recunoscute ale dreptului internațional.

Cît privește Republica Moldova, din punct de vedere geopolitic, ea a
fost permanent o punte între Est și Vest și problema asigurării intereselor ei
naționale în mare măsură a depins de corelația de forțe în lume și în regiune.
Astăzi, pentru a supraviețui și a-și asigura suveranitatea și independența
Moldova este pur și simplu obligată să-și definitiveze orientările politice,
economice și strategice.

În concluzie, am putea menționa că, fiind în evoluție continuă spre
perfecțiune și aliniere la standardele democratice ale constituționalismului
contemporan, cadrul legislativ constituțional al Republicii Moldova privind
conținutul suveranității naționale a fost format. Însă consolidarea și exercitarea
suveranității conform formelor stabilite de cadrul constituțional întâmpină
obstacole, care pot fi depășite prin activitatea și colaborarea constructivă a
autorităților statale cu poporul spre realizarea aspirațiilor naționale, respectând
principiile și prevederile internaționale la care suntem parte.

Îmi exprim speranța și încrederea că guvernarea viitoare va analiza
profund situația reală, atît în lume, cît și în regiune, și va adopta decizii care
corespund intereselor Republicii Moldova în vederea asigurării "binelui
comun".
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Summary
In this article the author refers to the human rights, including those of the
legal entity, to send objects, values, goods from the Republic of Moldova to
any country in the world through international post items, as well as to the
persons’ rights and duties of receiving objects, values, goods sent to the
Republic of Moldova through international post items. The author also points
out the legal framework on the functioning of international post, as well as the
concrete list of objects, values, goods that can be accepted for being sent to
their destination through the means of international post items. The author
also highlights the illegalities committed when sending objects, values, goods
by international post items which, in case of their discovering by the customs
border, are classified as customs contraventions or, as the case may be,
customs crimes, in accordance with the customs legislation of the Republic of
Moldova.
Key-words: objects, values, goods, money, Moldova’s Post Office,
international post means, international post items, state customs border,
customs border control checkpoint, international postal dispatch, international
postal receiving, international post processing, international postal institution,
transportation of international postal items’ content over the customs border,
customs contraventions, smuggling, customs crimes, customs legislation.

Orice stat, indiferent de metoda lui de formare sau apariție, pe lângă
instituțiile statale centrale de conducere, dispune și de rețeaua instituțiilor
poștale aflate pe teritoriul național al statului, care prestează serviciile poștale
din numele statului pe teritoriul căruia sunt instituite și funcționează în
corespundere cu legislația națională și cea internațională în domeniul atât
activității poștale naționale, cât și a activității poștale internaționale. Nu face
excepție în acest sens nici statul Republica Moldova, care, începând de la
proclamarea independenței sale1 și până în timpul de față, a adoptat un șir de
acte legislative ce țin de formarea și activitatea instituțiilor poștale pe teritoriul
vamal al Republicii Moldova.
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La elaborarea și adoptarea legislației naționale în vigoare cu privire la
poștă și la activitatea poștală înfăptuită pe teritoriul Republicii Moldova,
legiuitorul nu a inclus un șir de termeni juridici specifici relevanți pentru
conceptul juridic al poștei naționale, al poștei internaționale, precum și pentru
efectuarea activității poștale pe întregul teritoriul Moldovei, având în vedere că
aceștia sunt atât de frecvent întîlniți la practicarea activității poștale pe întregul
teritoriu vamal al statului. Prin urmare, în opinia noastră, legiuitorul trebuia să
includă acești termeni juridici specifici activității poștale.

Sursele lingvistice de specialitate din afara Republicii Moldova indică
faptul că cuvântul „poștă”, provenit din limba poloneză, care înseamnă
transportarea comunicațiilor și a corespondenței dintr-o localitate în altă
localitate, anume în locurile în care se află și funcționează „poșta”, este o
instituție publică care asigură primirea, transportul și distribuirea scrisorilor, a
telegramelor, a mandatelor poștale și a coletelor2. Sursele enciclopedice din
Republica Moldova indică că prin noțiunea de „poștă” urmează să
recunoaștem o varietate de telecomunicații, o denumire uzuală a instituțiilor
care se ocupă cu transportarea și distribuirea corespondenței, a coletelor și
mandatelor poștale, a publicațiilor periodice, care în Moldova medievală
alcătuia unitatea de măsură a distanței egală cu 22,3 km3.

Sursele enciclopedice de specialitate din domeniul activității vamale
naționale și a celei internaționale, pe lîngă termenul juridic de „Poștă”, indică
și alți termeni juridici întîlniți la înfăptuirea activității practice de către
organele vamale din Republica Moldova, cum ar fi, spre exemplu, „trimiteri
poștale internaționale”, „poștă consulară”, „poștă diplomatică”, „conținutul
trimiterilor poștale internaționale”, „poștă rapidă”, „poștă specială”, ”vagon
poștal internațional”, „transport poștal”, „timbre poștale internaționale”,
„comunicații poștale internaționale” ș.a.4, termeni care nu sunt relatați nici în
legislația poștală națională, nici în legislația vamală, și nici în legislația
comunicațiilor poștale din Republica Moldova, dar care, cu toate acestea, sunt
frecvent întâlniți la înfăptuirea activității poștale desfășurate pe întregul
teritoriu vamal al Republicii Moldova. Lipsa acestor termeni juridici specifici,
necesari pentru înfăptuirea activității poștale, care ține de competența
instituțiilor poștale din Republica Moldova, favorizează deseori încălcarea
drepturilor și a libertăților persoanelor fizice și ale celor juridice, în cazul
expedierii prin canalele trimiterilor poștale internaționale a unor mărfuri
confecționate în formă de obiecte de dimensiuni mici, a obiectelor, a valorilor
expediate către destinatarul care are reședința în oricare țară a lumii. Lipsa
termenilor specifici în legislația în vigoare a Republicii Moldova la înfăptuirea
activității poștale naționale și internaționale are o amprentă negativă și în
cazurile de introducere în Republica Moldova a conținutului trimiterilor
poștale internaționale, nu doar în aspectul încălcării dreptului persoanei care își
are reședința în Republica Moldova de a primi de la oficiul poștal internațional
corespondența, banderola, coletul sau pachetul sosit în adresa acestuia, dar și
în cazurile în care aceasta este deposedată, lipsită de drepturile de proprietate
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asupra mărfurilor, obiectelor, valorilor, bunurilor aflate în banderolele, coletele,
pachetele sosite în Republica Moldova prin intermediul trimiterilor poștale
internaționale.

Practica activității organelor vamale din Republica Moldova denotă un
șir de cazuri concrete, când la expedierea și transportarea mărfurilor, obiectelor,
valorilor prin canalele trimiterilor poștale internaționale către țara de reședință
a destinatarului, aplicând în acest scop transportul poștal internațional de stat,
inclusiv transportul poștal auto internațional din Republica Moldova, mărfurile,
obiectele, valorile, fiind legal împachetate, ambalate, ștampilate și sigilate
conform cerințelor înaintate pentru trimiterile poștale internaționale, fie că erau
substituite cu oricare alte obiecte similare după volum și echivalente după
greutate care nu aveau nici o valoare, păstrîndu-și în același timp integritatea
tehnologiilor și a instrumentelor de ambalare și sigilare a pachetelor și a
coletelor poștale internaționale, garantate de normele juridice internaționale
aplicate la transportarea poștei internaționale.

Așa, spre exemplu, cet. Republicii Moldova V.E., cu viza de reședință în
or. Bălți, Republica Moldova, fiind telefonată de către operatorul oficiului
poștal orășenesc Bălți precum că are de primit un pachet poștal sosit prin
poșta internațională din Turcia, s-a pornit spre oficiul poștal Bălți pentru a
primi pachetul poștal trimis în adresa ei de către fiica sa A. E., care lucra de
câțiva ani în Turcia. Aflîndu-se pe drum spre oficiul poștal Bălți, cet. V.E. a
fost telefonată de fiica sa A. E., care i-a comunicat prin telefon că ea i-a
expediat prin poșta internațională un pachet cu diferite bunuri necesare
pentru mama ei și că în interiorul bunurilor din pachet este și un computer
portativ (laptop), pe care mama sa V.E. urma să-l utilizeze în scopuri
personale. Ajunsă la oficiul poștal central din or. Bălți, cet. V.E. s-a apropiat
de funcționarul poștal I.N., a prezentat funcționarului poștal buletinul său de
identitate, comunicându-i că ea a venit să primească pachetul poștal sosit prin
poșta internațională din Turcia. Funcționarul poștal I.N., primind buletinul de
identitate de la cet. V.E., a verificat datele sale personale din buletinul de
identitate, contrapunându-le cu datele fixate pe pachetul poștal internațional
sosit în Republica Moldova din Turcia, inclusiv cu datele din cartela poștală
internațională, după care a rugat-o pe cet. V.E. să semneze precum că a primit
pachetul de la oficiul poștal Bălți. Ulterior, V.E. a luat pachetul și a pornit
spre casă. Ajunsă la domiciliu, cet. V.E. a desfăcut pachetul poștal
internațional primit contra semnătură de la oficiul poștal Bălți, în care erau
împachetate bunurile expediate de către fiica sa A. E. din Turcia și a început
să scoată bunurile din pachetul poștal recepționat de la oficiul poștal. Ajunsă
la fundul pachetului poștal, cet. V.E. a constatat un ambalaj din peliculă, puțin
mai mare decât celelalte alte ambalaje cu bunuri aflate în pachetul poștal,
crezînd că în ambalajul cel mai mare se află laptopul pe care i l-a expediat
fiica ei A. E. din Turcia. Însă, la desfacerea ambalajului respectiv, cet. V.E. a
constatat că în ambalajul cel mare în care, probabil, fiica ei A. a împachetat
computerul portativ, se aflau două cărămizi găurite, de mici dimensiuni, care
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după parametrii exteriori și greutate lor nu depășea parametrii, inclusiv
greutatea computerului portativ expediat de către cet. A. E. din Turcia spre
Republica Moldova5.

Reieșind din analiza cazului practic indicat supra, constatăm că din
pachetul poștal internațional expediat de către oficiul poștal internațional din
Turcia prin canalele trimiterilor poștale internaționale spre Republica Moldova,
în care a fost expediat în mod legal și computerul portativ, care de fapt era și
cel mai valoros obiect aflat în pachetul poștal internațional, acesta a fost
substituit și înlocuit cu două cărămizi care nu prezentau nici o valoare pentru
destinatarul coletului poștal internațional – cet. V.E., care avea adresa poștală
și locul de reședință în or. Bălți din Republica Moldova. Semnificativ la cazul
practic relatat de noi, în speță, este că pe parcursul transportării conținutului
trimiterilor poștale internaționale de la expeditor către destinatar a avut loc, s-a
petrecut și s-a înfăptuit substituirea unui obiect valoros – a computerului
portativ, laptop – cu un alt obiect inutil și nevaloros, două cărămizi – obiecte
destinate în construcție, fapt care a fost constatat și depistat de către cet. V.E.
la domiciliul ei în or. Bălți la primirea pachetului poștal internațional pe
teritoriul vamal al Republicii Moldova, care este, de fapt și de drept, țara de
destinație a pachetului poștal internațional.

Analiza normelor juridice aplicative din cazul practic relatat ne permite
să concluzionăm că cet. Republicii Moldova A.E., aflată temporar în Turcia, la
muncă, a expediat prin poșta internațională a Turciei spre Republica Moldova
bunurile deținute de ea cu titlul de proprietate, inclusiv computerul portativ,
având încredere și siguranță deplină în poșta internațională a Turciei, precum
că pachetul poștal internațional, o dată ce a fost verificat, controlat și sigilat de
către autoritățile statale, inclusiv de cele vamale, va fi transportat în stare
integră la destinație. Menționăm la acest capitol că autoritățile statale ale poștei
internaționale din Turcia, prin faptul primirii de la cet. Moldovei A.E. a
pachetului poștal și a acceptării transportării acestuia la destinație spre
Republica Moldova prin trimiterile poștale internaționale au respectat
prevederile Declarației Universale a Drepturilor Omului6. Primind de la cet.
A.E. pachetul poștal, în care ea și-a împachetat bunurile personale, inclusiv
computerul portativ, care îi aparțineau în totalitate cu titlu de proprietate,
autoritățile statale ale poștei internaționale din Turcia, aplicînd ștampilele,
parafele, specimenele și, în special, sigiliile și timbrele poștale internaționale
ale Turciei, au asigurat și garantat, pe parcursul întregii căi de transportare a
pachetului poștal internațional, protecția dreptului de proprietate asupra
trimiterilor poștale internaționale, inclusiv a conținutului pachetului poștal
internațional în cauză, garantat de Convenția pentru apărarea drepturilor
omului și a libertăților fundamentale7.

Conform prevederilor normelor juridice internaționale stipulate în
Declarația Universală a Drepturilor Omului și în Convenția pentru apărarea
drepturilor omului și a libertăților fundamentale, inclusiv a normelor juridice
internaționale stipulate în Constituția Uniunii Poștale Universale8, persoanei,
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indiferent de statul în care își are reședința permanentă sau temporară, o dată
ce prezintă organului poștal național al statului unele obiecte, valori, bunuri,
inclusiv unele mărfuri, pentru a fi expediate în oricare altă țară din lume, iar în
cazul primirii și acceptării de către organul poștal național a pachetului poștal
pentru expediere internațională, i se garantează expedierea către țara de
destinație și libertatea tranzitului internațional9 prin teritoriile naționale ale
statelor aflate între țara de expediere și țara de destinație a pachetului poștal
aflat în trimiterile poștale internaționale. Rezultă, prin urmare, din sensul
normelor juridice speciale indicate în sursele legislative internaționale,
aplicabile pe teritoriul oricărui stat care a aderat la Constituția Uniunii Poștale
Universale, că orice persoană, indiferent de naționalitate, gen, loc de reședință,
loc de trai, credință în religie, teritoriul statului pe care se află permanent sau
temporar, dispune de drepturi depline și legale de a expedia prin trimiterile
poștale internaționale unele mărfuri, obiecte, valori, bunuri, cu excepția celor
interzise sau a acelor restricționate, din țara în care se află permanent sau
temporar în oricare altă țară a lumii.

Însăși comiterea și derularea ilegală a faptului dispariției obiectului
valoros, adică a computerului portativ, din conținutul trimiterilor poștale
internaționale și a substituirii ilegale a acestuia cu un oarecare alt obiect
nevaloros – cărămizile destinate pentru construcții, care n-au fost expediate de
către cet. A. E. spre Republica Moldova, ne permite să concluzionăm cu
certitudine că acțiunile ilegale de sustragere din pachetul poștal internațional
deja primit de către autoritățile statale ale poștei din Turcia pentru a fi expediat
prin poșta internațională spre Republica Moldova, urmate de substituirea
laptopului cu obiectele nevaloroase aflate în pachetul poștal internațional, a
fost comisă fie de către angajații în serviciu de la poșta internațională din
Turcia, fie că de către angajații în serviciu de la poșta internațională a
Republicii Moldova. Excludem, în cazul indicat de noi, dar și în alte cazuri
asemănătoare situațiilor de substituire a obiectului valoros aflat în pachetul
poștal, receptat și expediat cu alte pachete în trimiterile poștale internaționale,
că substituirea ar putea fi înfăptuită în statele de tranzit internațional al
trimiterilor poștale internaționale, deooarece, după cum confirmă practica
activității vamale internaționale, transportarea conținutului trimiterilor poștale
internaționale din țara de expediere până în țara de destinație, inclusiv prin
țările terțe prin care are loc propriu-zis tranzitul vamal internațional al
conținutului trimiterilor poștale internaționale, se efectuează doar de către
transportatorul specializat al întreprinderii poștale a statului național pe
teritoriul căruia urmează a fi transportat sau se transportă conținutul
trimiterilor poștale internaționale.

Constatând faptul substituirii computerului portativ cu alte obiecte
nevaloroase aflate în pachetul poștal internațional, sosit prin canalele
trimiterilor poștale internaționale din Turcia în Republica Moldova,
funcționarii de la poșta internațională a Moldovei au considerat că a fost comis
un furt obișnuit, fără a preciza unde, concret, ar fi fost posibil de a fi înfăptuite
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acțiunile ilegale de substituire a computerului portativ (laptop) cu alte
obiectele nevaloroase, destinate pentru construcție. Aproximativ aceiași părere
a fost expusă și de către unii funcționari ai biroului vamal Chișinău care își
îndeplinesc funcțiile obligaționale la postul vamal internațional „Poșta
Moldovei”.

Înfăptuind analiza juridică, prin prisma dreptului vamal național al
Republicii Moldova, a acțiunilor ilegale comise de făptuitorii care au sustras și
au substituit ilegal obiectul valoros – computerul portativ, laptopul – cu un alt
obiect nevaloros – cărămizile destinate în construcție – din pachetul poștal
internațional plasat pe canalele trimiterilor poștale internaționale din Turcia
spre Republica Moldova, ajungem la concluzia că, la prima vedere, a fost
comisă o infracțiune de sustragere a computerului ce-i aparținea cu titlul de
proprietate cet. Republicii Moldova A.E. din pachetul poștal internațional care
urma a fi transportat prin canalele trimiterilor internaționale din Turcia spre
Republica Moldova. În situația dată, acțiunile făptuitorilor, în cazul în care, să
presupunem, ar fi fost comise pe teritoriul vamal al Republicii Moldova,
urmau a fi calificate doar în calitate de furt, conform prevederilor art. 186 Cod
penal al Republicii Moldova (CP al RM)10.

Cercetarea complexă prin prisma aplicabilității normelor juridice
vamale la înfăptuirea practicii activității vamale naționale și a celei
internaționale a cazului de sustragere și substituire a computerului portativ din
pachetul poștal internațional cu cărămizile destinate în construcție, acesta fiind
ulterior expediat prin canalele trimiterilor poștale internaționale din Turcia spre
Republica Moldova, ne determină să concluzionăm că a fost comisă nu doar o
singură infracțiune – cea de furt, prevăzută de art. 186 CP al RM, ci un cumul
de infracțiuni, care sunt atribuite la categoriile de infracțiuni grave și deosebit
de grave prevăzute de Partea Specială a Codului Penal al Republicii Moldova11.

Astfel, reieșind din analiza juridică a practicii activității vamale
înfăptuite la trimiterile poștale internaționale, constatăm că pachetele poștale
pregătite fie de persoanele fizice, fie de persoanele juridice, sunt prezentate
reprezentanților poștei internaționale aflate pe teritoriul național al statului de
expediere a conținutului trimiterilor poștale internaționale. Conform normelor
tehnologice existente la poșta de expediere internațională, funcționarii
serviciului poștal al statului sunt obligați să verifice corectitudinea și
corespunderea datelor, a informațiilor incluse în lista obiectelor, valorilor,
bunurilor aflate la expediere în pachetul poștal prezentat oficiului poștal spre
expedierea poștală internațională. La fel, urmează a fi verificate de funcționarii
poștali, inclusiv de funcționarii vamali, datele incluse în forma scrisă, de mână,
în declarația vamală forma CN-22 și CN-23 asupra conținutului trimiterilor
poștale internaționale aflate în banderolele poștale, în coletele poștale și
pachetele poștale internaționale pe care le-a inclus persoana care intenționează
să expedieze prin trimiterile poștale internaționale mărfuri, obiecte, bunuri,
valori în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova. Ținem să menționăm
că, conform prevederilor legislației poștale internaționale, ale legislației
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poștale naționale în vigoare pe întregul teritoriu vamal al Republicii Moldova,
de dreptul de a expedia, plasa, trimite banderolele, coletele, pachetele poștale
pe canalele trimiterilor poștale internaționale dispun doar persoanele care la
momentul expedierii, trimiterii, plasării peste frontiera vamală a statului au
atins vârsta de 18 ani, sunt responsabili și dispun de calitatea deplină de
exercițiu12. Aceleași cerințe le prevede legislația civilă și legislația poștală
națională în vigoare pentru persoanele care au sosit la oficiul poștal
internațional aflat pe teritoriul vamal al statului pentru a primi banderolele,
coletele sau pachetele, alte bunuri, sosite în țară prin canalele trimiterilor
internaționale.

Legislația poștală în vigoare a Republicii Moldova mai prevede că
persoanele care nu au atins vârsta de 18 ani, nu dispun de calitatea deplină de
exercițiu, nu sunt responsabili13 de a îndeplini unele acțiuni referitoare la
realizarea drepturilor acestora la primirea coletelor, banderolelor, a pachetelor
sosite în adresa acestora prin canalele trimiterilor poștale internaționale din
afara teritoriului vamal al Republicii Moldova își pot realiza drepturile sale la
primirea acestora numai prin persoanele adulte care activează în interesele lor
în bază de procură valabilă pe întregul teritoriu al Republicii Moldova.

Primind pachetele poștale fie de la persoanele fizice, fie de la
persoanele juridice, funcționarii postului poștal național urmează să
pregătească banderola poștală, coletul sau pachetul poștal pentru expedierea
cuvenită în afara teritoriului vamal al statului, către țara pe teritoriul căreia se
află destinatarul coletului sau al pachetului poștal internațional. În scopul
asigurării integrității și inviolabilității pachetului poștal internațional primit de
la persoana fizică sau de la persoana juridică pentru a-l expedia în țara de
destinație, funcționarii postului poștal internațional urmează ca, după
verificarea și cântărirea pachetului poștal internațional, să-l învelească, să-l
ambaleze și să-i aplice mecanismul și tehnologiile de sigilare prevăzute de
actele juridice normative de caracter intern aplicate la sigilarea banderolelor, a
coletelor, a pachetelor poștale naționale14 plasate către țara de destinație prin
canalele trimiterilor poștale internaționale.

Aplicând mecanismul de sigilare și tehnologiile, dar și instrumentele de
sigilare asupra banderolelor poștale internaționale, asupra coletelor poștale și
asupra pachetelor poștale internaționale, funcționarii serviciului poștal al
statului, îndeosebi funcționarii serviciului poștal special „Poșta internațională a
Moldovei” le atribuie, în opinia noastră, încăperilor coletelor poștale
internaționale, inclusiv încăperilor pachetelor poștale internaționale, statutul
juridic de încăpere specială adaptată la transportarea prin canalele trimiterilor
poștale internaționale a unor mărfuri, obiecte, valori, bunuri, care aparțin cu
titlu de proprietate persoanelor care le-au expediat din țară în afara teritoriului
vamal al Republicii Moldova (n.a.).

În cazul expedierii coletelor poștale internaționale, a pachetelor poștale
internaționale în afara teritoriului vamal al statului din momentul încărcării
acestora fie în unitățile de transport, fie în mijloacele de transport specializat la
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transportarea conținutului trimiterilor poștale internaționale prin canalele
trimiterilor poștale internaționale care trec peste frontiera vamală a statului,
atât coletele poștale internaționale și pachetele poștale internaționale, cât și
întregul conținut al trimiterilor poștale internaționale, plasa în tranzitul poștal
internațional se află, în opinia noastră, în deplină și definitivă jurisdicție
poștală universală (n.a.). Libertatea tranzitului poștal internațional este
înfăptuit în conformitate cu normele juridice internaționale stipulate în sursele
legislative internaționale garantate de Convenția pentru apărarea drepturilor
omului și a libertăților fundamentale, a normelor juridice internaționale
stipulate în Constituția Uniunii Poștale Universale, a normelor juridice
internaționale stipulate în Convenția poștală universală din 14.09. 1994 de la
Seul 15, inclusiv a normelor juridice internaționale stipulate în Convenția
poștală universală de la Istanbul din 6 octombrie 2016 16, pe care Republica
Moldova a ratificat-o prin Legea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 44
din 22.03.2018 17.

Reieșind din analiza normele juridice speciale, stipulate în sursele
legislative cu referire la trimiterile poștale internaționale în strictă
conformitate cu care se înfăptuiește tranzitul poștal internațional al
conținutului trimiterilor poștale internaționale și, aducându-le la cazul practic
indicat de noi, în rezultatul căruia a fost sustras computerul portativ, laptop,
din pachetul poștal internațional, fiind substituit cu alt obiect nevaloros, in
locul computerul sustras, concluzionăm:

- acțiunile ilegale de sustragere și substituire a computerului
portativ au fost comise de un grup de persoane, care activau în incinta oficiului
poștal, care a primit spre expediere pachetul poștal internațional în care se afla
computerul portativ;

- acțiunile ilegale de penetrare și pătrundere în încăperea
pachetului poștal internațional au fost comise de făptuitori după ce asupra
pachetului poștal internațional au fost aplicate masurile de ambalare și sigilare
a pachetului poștal internațional;

- sustragerea computerului portativ din pachetul poștal
internațional nu putea fi săvârșită la înfăptuirea tranzitului poștal internațional
care și-a luat începutul din Turcia spre Republica Moldova.

Astfel, în opinia noastră, acțiunile făptuitorilor care s-au ocupat cu
sustragerea computerului portativ și substituirea acestuia cu alt obiect
nevaloros în coletul poștal internațional urmează a fi calificate ca cumul de
infracțiuni, după cum urmează: violarea dreptului la secretul corespondenții,
prevăzute de art. 178 CP al RM; jaful, prevăzut de art. 187 CP al RM; abuzuri
de serviciu, prevăzut de art. 335 CP al RM și, respectiv, infracțiunea de luare,
sustragere, tăinuire, degradare sau distrugere a documentelor, imprimantelor,
ștampilelor sau sigiliilor, conform art. 360 CP al RM.

Ținem să menționăm, însă, că faptul depistării dispariției computerului
portativ din pachetul poștal internațional expediat din Turcia spre Republica
Moldova, urmat de înlocuirea acestuia cu un alt obiect nevaloros destinat
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pentru construcții, necunoscându-se locul concret de substituire a acestora,
poate fi recunoscut doar ca o faptă juridică constatată, în realitate, de către cet.
V.E., la domiciliul acesteia în or. Bălți, Republica Moldova. Prin urmare, în
cazul relatat de noi, după cum și în mai multe asemenea cazuri avute loc la
expedierea trimiterilor poștale internaționale, rămâne a fi discutabilă
posibilitatea reală și calificată de declanșare a urmăririi penale pe faptul
dispariției sau substituirii obectelor valoroase cu obiecte nevaloroase din
coletele, pachetele poștale internaționale, deși practica activității vamale
naționale și a celei internaționale ne demonstrează o mulțime de asemenea
cazuri de dispariție, pierderi a obiectelor, valorilor, bunurilor, avute loc și
înfăptuite anume la trimiterile poștale internaționale.
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Summary
This article is related to the statute of the international road carrier allowed by
the national state authorities when carrying goods, loadings, objects, values on
international road routes. In the article the authors point out the conditions
provided by international conventions for international road carriers when
carrying goods, loadings, values on international road routes. The article also
relates to the international road carrier rights when carrying containers used
for carrying goods, loadings, values over the state border of the national state,
also pointing out the forms of liability of the international road carrier.
Key-words: road carrier, internationally specialized road carrier, customs
border, crossing the customs border, containers, international convention,
legal liability, liability of the international road carrier.

Atât sursele mass-media, cât și practica activității vamale a Republicii
Moldova comunică faptul că unul din cel mai utilizat fel de transport la
trecerea peste frontiera vamală a statului este transportul auto. Aplicarea
transportului la transportarea mărfurilor, încărcăturilor, obiectelor, valorilor,
bunurilor, inclusiv a pasagerilor pe șoselele naționale ale Republicii Moldova
are loc în conformitate cu prevederile legii organice speciale cu privire la
transporturi (Legea nr. 1194/1997, art.17). În cazul aplicării transportului auto
la transportarea mărfurilor, încărcăturilor, obiectelor, valorilor pe șoselele auto
internaționale, întreprinderile de transport auto acreditate în Republica
Moldova în modul prevăzut de legislația națională cu dreptul de a efectua
transporturile respective pe șoselele auto internaționale. La efectuarea
transporturilor auto pe cale internațională a mărfurilor, încărcăturilor,
obiectelor, valorilor, inclusiv a pasagerilor, transportatorul auto național se
conduce de prevederile stricte ale convențiilor internaționale în domeniu, la
care Republica Moldova este parte (Convenția 1968, art. 1, 4-6).

La transportarea nemijlocită a mărfurilor, încărcăturilor, obiectelor,
valorilor de la expeditor la destinatar, transportatorul auto internațional se
conduce de normele juridice legale ale Convenției internaționale CMR din 11
septembrie 1949 (Art. 1 din Convenția asupra circulației rutiere, semnată la 19
septembrie 1949 la Geneva) și, respectiv, ale Convenției internaționale CMR
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din 11 septembrie 1956 (Art. 1 din Convenția internațională relativă la
contractul de transport internațional al mărfurilor pe șosele (CMR), semnată la
Geneva la 19 mai 1956, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea
Parlamentului nr. 1318 din 2 martie 1993. Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 003 din 30 martie 1993), inclusiv ale Convenției TIR de la
Geneva din 14 noiembrie 1974 (Art. 1 din Convenția vamală relativă la
transportul internațional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR, semnată
la 14 noiembrie 1975 la Geneva, la care Republica Moldova a aderat prin
Hotărârea Parlamentului nr. 1318-XII din 2 martie 1993. Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 3 din 26 mai 1993).

Reieșind din normele juridice internaționale prevăzute de convențiile
internaționale în cauză, conducerea staff-ului general al statelor participante la
Convenția CMR, inclusiv Convenția TIR, au elaborat actele normative
naționale de aplicare a prevederilor Convenției CMR, a Convenției TIR, și
anume regulamente de tip special, atât pentru aplicarea prevederilor
Convenției CMR (Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 773 din 20 iunie 2016. Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 169-183 din 24 iunie 2016), cât și pentru aplicarea
prevederilor Convenției TIR (Regulamentul cu privire la modul de aplicare a
Convenției vamale relativ la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea
carnetului TIR, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1086 din 25 noiembrie
1997. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 86-87 din 5 decembrie
1997).

În regulamentele de tip special elaborate în scopul îndeplinirii
prevederilor cerințelor Convenției internaționale CMR din 1956, ale
Convenției internaționale TIR din 1975, autoritatea internațională a inclusiv
normele juridice speciale, prin care conducătorii unităților de transport auto
internațional, a mijlocului de transport auto internațional sunt obligați să
respecte cu strictețe normele prescrise pe întreaga rută de transportare a
mărfurilor de la expeditor la destinatar, inclusiv la circulația încăperilor
marfare ale unităților de transport auto internaționale, ale mijloacelor de
transport auto internaționale în stare deșartă.

Reglementările internaționale elaborate în domeniul transporturilor
rutiere au ca scop principal ocrotirea transportatorilor și promovarea
intereselor acestora vizavi de autoritatea vamală (Convenția TIR), precum și
față de celelalte părți care participă la derularea unei operațiuni de transport
rutier internațional (Convenția CMR), stabilirea unor condiții care privesc
transporturile rutiere de mărfuri periculoase (Acordul ADR), Convenția
privind circulația rutieră și altele.

Convenția CMR a fost semnată la Geneva la 19 mai 1956 și face parte
din seria de convenții internaționale inițiate de Comisia Economică a ONU
pentru Europa. Prin această convenție internațională sunt reglementate în mod
uniform condițiile generale în care se încheie și execută contractul de transport
rutier de mărfuri, care îmbracă forma scrisorii mărfare de trăsură CMR.
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Convenția CMR se aplică oricărui contract de transport de marfă pe
șosele, cu titlu oneros, cu vehicule, când locul primirii mărfii și locul prevăzut
pentru eliberarea acesteia sunt situate în două țări diferite, din care cel puțin
una este țara semnatară a Convenției CMR, indiferent de domiciliul și de
naționalitatea participanților la contract.

Această convenție se aplică chiar dacă transporturile sunt efectuate de
state sau instituții/organizații guvernamentale.

Convenția CMR nu se aplică:
- transporturilor efectuate pe baza convențiilor poștale internaționale;
- transporturilor funerare;
- transportului efectelor de strămutare.
Dacă autovehiculul care conține mărfuri este transportat pe o porțiune

a parcursului (între locul de expediție și cel de destinație) pe mare, cale ferată,
fără descărcarea mărfii din vehicul și dacă în timpul acestui transport nerutier
s-a întâmplat să se producă o pagubă/pierdere/întârziere la eliberarea mărfii
dintr-un fapt ce nu poate fi imputat transportatorului rutier, răspunderea
transportatorului nerutier este determinată, dacă un contract de transport ar fi
fost încheiat între transportatorul nerutier și expeditor, numai pentru deplasarea
cu alt mod de transport decât cel rutier, conform prevederilor privind
transportul de mărfuri cu alt mod de transport decât cel rutier. În lipsa unor
asemenea prevederi, răspunderea transportatorului rutier va fi determinată de
Convenția CMR.

În aplicarea Convenției CMR, transportatorul răspunde ca și de
propriile sale acțiuni/omisiuni, de acțiunile/omisiunile prepușilor săi și ale
oricăror alte persoane la serviciile cărora recurge pentru executarea
transportului, dacă aceștia acționează în exercițiul funcțiunii lor.

Încheierea contractului de transport rutier este acel contract prin care
un cărăuș profesionist se angajează să transporte unei persoane numite
„expeditor” o anumită cantitate de marfă dintr-un loc în altul, în schimbul
plății unui anumit preț și într-un anumit termen (care se poate specifica în
contract).

Proba contractului de transport se face prin scrisoarea de transport,
care este un formular tipizat și care conține o serie de mențiuni specifice unui
contract. Absența, neregularitatea sau pierderea scrisorii de transport nu
afectează nici existența, nici valabilitatea contractului de transport.

Scrisoarea de trăsură CMR este întocmită în trei exemplare originale
semnate de expeditor și de transportator. Primul exemplar se remite
expeditorului, al doilea însoțește marfa și este predat destinatarului, iar al
treilea exemplar se reține de către transportator. Dacă marfa care va fi
transportată va fi încărcată în vehicule diferite sau dacă este vorba de diferite
feluri de marfă sau de loturi distincte, expeditorul sau transportatorul are
dreptul să ceară întocmirea de scrisori de trăsură pentru fiecare vehicul utilizat
sau pentru fiecare lot de marfă.
Scrisoarea de trăsură CMR trebuie să conțină următoarele mențiuni obligatorii:
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a) locul și data întocmirii sale;
b) locul și data primirii mărfii și locul prevăzut pentru eliberarea ei;
c) date privind părțile contractante:
- numele și adresa expeditorului;
- numele și adresa destinatarului;
- numele și adresa transportatorului;
d) date privind obiectul contractului de transport:
- determinarea curentă a mărfii și felul ambalajului, iar pentru

mărfurile periculoase, denumirea lor general recunoscută;
- numărul coletelor, marcajelor speciale și numerele lor;
- greutatea brută a mărfii;
e) date privind transportul:
- cheltuielile aferente transportului (preț de transport, cheltuieli

accesorii, taxe de vamă, alte cheltuieli survenite de la încheierea contractului,
până la eliberarea mărfii);

- instrucțiunile necesare pentru formalitățile administrative;
- indicația că transportul este supus regimului stabilit prin Convenție

și nici unei alte dispoziții contrare.
De asemenea, scrisoarea de trăsură poate să conțină și următoarele

mențiuni facultative:
- interzicerea transbordării;
- cheltuielile pe care expeditorul le ia asupra sa;
- totalul sumelor de ramburs de perceput la eliberarea mărfii;
- valoarea declarată a mărfii și suma care reprezintă interes special la

eliberare;
- instrucțiunile expeditorului către transportator cu privire la

asigurarea mărfii;
- termenul în care transportul trebuie să fie executat;
- lista documentelor transportatorului.
Executarea contractului de transport se referă la primirea mărfii la

transport (și la actele ce se întreprind cu această ocazie), precum și la celelalte
activități survenite din momentul primirii mărfii la transport și până la
eliberarea acestora.

La primirea mărfii, transportatorul este obligat să verifice:
- exactitatea mențiunilor din scrisoarea de trăsură referitoare la

numărul de colete, la marcajul și numerele lor;
- starea aparentă a mărfii și a ambalajului ei.
Dacă transportatorul nu are mijloacele necesare de a verifica

exactitatea mențiunilor indicate mai sus, el va face rezerve pe scrisoarea de
trăsură, care trebuie să fie motivată. El trebuie să motiveze toate rezervele pe
care le face cu privire la starea aparentă a mărfii și a ambalajului ei. Oricum,
aceste rezerve nu îl angajează pe expeditor, dacă acesta nu le-a acceptat în mod
expres în scrisoarea de trăsură.
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Expeditorul are dreptul să ceară verificarea de către transportator a
greutății brute a mărfii. El poate să ceară, de asemenea, verificarea conținutului
coletelor. Transportatorul are dreptul să ceară plata cheltuielilor de verificare.
Rezultatul acestor verificări se consemnează în scrisoarea de trăsură.

Scrisoarea de trăsură face dovada primirii mărfii la transport și arată
condițiile contractului de transport. Dacă transportatorul nu face rezerve
motivate, există prezumpția că marfa și ambalajul erau în stare bună în
momentul primirii de către acesta și că numărul de colete, marcajele și
numerele lor erau conforme cu datele din scrisoarea de trăsură.

Expeditorul este răspunzător față de transportator pentru daunele
pricinuite persoanelor sau altor mărfuri, precum și cheltuielile ce decurg din
defectuozitatea ambalajului mărfii, în afară de cazul în care transportatorul,
cunoscând despre defectuozitate în momentul primirii mărfii, nu a făcut
rezerve cu privire la aceasta.

În vederea îndeplinirii formalităților administrative și de vamă care
trebuie făcute înainte de eliberarea mărfii, expeditorul trebuie să anexeze la
scrisoarea de trăsură toate documentele necesare (de exemplu, factura,
certificatul de origine, certificatul sanitar, fito-sanitar, certificatul de circulație
a mărfii) și să-i furnizeze transportatorului toate informațiile necesare.

Transportatorul auto internațional nu are obligația de a verifica dacă
aceste documente și informații sunt suficiente și expeditorul este răspunzător
față de transportator pentru toate daunele care ar putea rezulta din lipsa,
insuficiența sau iregularitatea acestor documente, în afară de cazul în care
culpa este a transportatorului.

Transportatorul este răspunzător ca și un comisionar de consecințele
pierderii sau utilizării inexacte a acestor documente menționate în scrisoarea
de trăsură pe care o însoțesc sau care i s-au predat. Despăgubirea pusă în
sarcina sa nu poate depăși însă despăgubirea datorată în cazul în care marfa s-
ar fi pierdut.

Expeditorul are dreptul de dispoziție asupra mărfii, fiind în măsură să
ceară transportatorului:

- oprirea transportului;
- schimbarea locului prevăzut pentru eliberare;
- eliberarea mărfii unui alt destinatar decât cel indicat inițial în

scrisoarea de trăsură.
Dreptul expeditorului de a dispune de marfă se stinge în momentul în

care al doilea exemplar al scrisorii de trăsură este remis destinatarului. Acest
drept se stinge în momentul în care al doilea exemplar al scrisorii de trăsură
este remis destinatarului sau atunci când marfa a fost eliberată destinatarului
contra unei dovezi de primire.

Destinatarul poate dispune de marfă începând din momentul întocmiri
contractului de transport, dacă expeditorul menționează acest lucru în
scrisoarea de trăsură. Dacă destinatarul uzează de dreptul său de a cere
eliberarea mărfii unei alte persoane, această persoană nu mai poate desemna
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alți destinatari. Dar, pentru ca acestor dispoziții să li se dea curs de către
transportator, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

- expeditorul (sau destinatarul) care vrea să exercite acest drept
trebuie să prezinte primul exemplar al scrisorii de trăsură, pe care va înscrie
noile instrucțiuni date transportatorului și va despăgubi transportatorul pentru
cheltuielile și prejudiciul pe care le-a antrenat executarea acestor instrucțiuni;

- executarea acestor instrucțiuni trebuie să fie posibilă în momentul în
care acestea parvin persoanei care trebuie să le execute și nu trebuie să
împiedice exploatarea normală a întreprinderii transportatorului, și nici să
aducă prejudiciu expeditorilor/destinatarilor altor transporturi;

- instrucțiunile nu trebuie să aibă niciodată ca efect divizarea
transportului.

Dacă transportatorul auto internațional nu poate să dea curs
dispozițiilor ce-i sunt transmise, el este obligat să înștiințeze imediat despre
aceasta persoana care a dat asemenea instrucțiuni. Transportatorul care nu
execută instrucțiunile prevăzute de prezentul articol sau care s-a conformat
acestor instrucțiuni fără să fi cerut prezentarea primului exemplar al scrisorii
de trăsură va fi răspunzător față de cel ce are dreptul să ceară acoperirea
pagubei ce rezultă în urma acestui fapt.

La cele menționate mai sus, transportatorul poartă răspundere pentru:
- pierderea totală sau parțială;
- avarierea mărfii, produsă între momentul primirii și cel al eliberării

acesteia;
- întârziere la eliberare.
Transportatorul auto internațional este exonerat de această răspundere,

dacă pierderea acesteia sau întârzierea au avut drept cauză:
- o culpă a persoanei care are dreptul de a dispune de marfă;
- un ordin al acesteia, nerezultând dintr-o culpă a transportatorului;
- un viciu propriu al mărfii;
- circumstanțe pe care transportatorul nu poate să le evite și a căror

consecințe nu le putea preveni.
Transportatorul auto internațional nu poate invoca, pentru a fi

exonerat de răspundere, nici defecțiunea vehiculului folosit pentru realizarea
transportului, nici culpa persoanei de la care a închiriat autovehiculul.

Dacă, potrivit prevederilor Convenției, este pusă în sarcina
transportatorului o despăgubire pentru pierderea totală sau parțială a mărfii,
această despăgubire este calculată după valoarea mărfii la locul și pe baza
prețului curent al pieței, pe baza valorii uzuale a mărfurilor de același fel și
aceeași calitate.

Potrivit prevederilor Convenției CMR, cuantumul despăgubirii nu
poate depăși 25 de franci per kilogram de greutate brută lipsă. Prin franc se
înțelege francul-aur, cu greutatea de 10-31 grame, cu conținut de finețe de
0,900. În plus, se restituie taxa de transport, taxele vamale și alte cheltuieli
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ivite cu ocazia transportului mărfii: în totalitate – în caz de pierdere totală, și
proporțional – în caz de pierdere parțială.

În caz de întârziere, dacă cel în drept face dovada că din această
întârziere a rezultat un prejudiciu, transportatorul este obligat să plătească
daune, care nu pot depăși prețul transportului.

O despăgubire mai mare nu poate fi pretinsă, decât în caz de declarare
a valorii mărfii sau de declarare de interes special la predare.

În caz de avarie, transportatorul plătește contravaloarea deprecierii
mărfii, calculată pe baza valorii stabilite ca și în procedura de mai sus. Totuși,
despăgubirea nu poate să depășească:

- dacă totalul expediției este depreciat prin avarie – suma care ar fi
trebuit plătită în caz de pierdere totală;

- dacă numai o parte a expediției a fost depreciată prin avarie – suma
care ar trebui plătită în caz de pierdere a părții deteriorate (depreciate).

Cel în drept poate să pretindă dobânzi pentru pagubele suferite.
Aceste dobânzi, calculate la 5% pe an, curg din ziua reclamației adresate în
scris transportatorului. Dacă elementele care servesc ca bază de calcul a
despăgubirii nu sunt exprimate în moneda țării în care se face plata,
convorbirea va fi făcută la cursul zilei și locului plății despăgubirii.

În cazul în care, potrivit legii aplicabile, pierderea, avarierea sau
întârzierea survenită pe parcursul unui transport supus Convenției CMR, poate
da loc unei reclamații extracontractuale, transportatorul se poate prevala de
dispozițiile Convenției, care exclude sau limitează despăgubirile datorate.

Transportatorul are dreptul să se prevaleze de dispozițiile Convenției
CMR care exclud sau limitează răspunderea sa sau care răstoarnă sarcina
probei, dacă paguba a fost provocată din dolul său sau dintr-o culpă care îi este
imputabilă și care, în conformitate cu legea țării căreia îi aparține organului
jurisdicției sesizat, este echivalentă cu un dol.

Practica activității vamale internaționale denotă că, alăturat de felurile
de transport indicate de legiuitorul Republicii Moldova în Legea cu privire la
transporturi, utilizate la transportarea mărfurilor pe rutele auto internaționale,
un alt fel de transport aplicat pe larg la transportarea mărfurilor pe rutele auto
internaționale sunt containerele.
Conform surselor lingvistice de specialitate, în calitate de containere urmează a
fi recunoscut un ambalaj în formă de ramă, lăzi etc., care servește la
transportul materialelor sau al produselor (DicționarulExplicativ al
LimbiiRomâne. București: UniversEnciclopedic, 1998, pag. 217). Containerul,
apărut pentru prima dată în practica comerțului internațional ca mijloc de
transport internațional în Regatul Unit al Marii Britanii, a căpătat o largă
aplicabilitate mondială de a transporta mărfurile anume în containere, utilizând
în acest scop, în prim plan, transportul maritim, urmat de transportul feroviar,
ca la destinație containerul cu marfă să fie transportat cu transportul auto.

Devenind unul din cele mai sigure și frecvent solicitate încăperi
marfare necesare la transportarea mărfurilor de la expeditor la destinatar,
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containerele au format obiectul juridic al Convenției internaționale de la
Istanbul, în rezultatul dezbaterilor căreia s-a adoptat și semnat Convenția
internațională cu referire la transportarea containerelor pe rutele internaționale
(Convenția vamală relativă la containere, încheiată la Geneva la 18 mai 1956),
aplicând în acest sens transportul auto, aerian, maritim, fluvial.

Conform prevederilor Convenției în cauză, transportatorul auto
internațional specializat la transportarea containerelor confecționate de
producător pentru transportarea mărfurilor, primind containerul cu marfa
așezată în încăperea marfară, fie a containerului deșert, însă în scopul de a
încărca în el marfă, este obligat să transporte containerul în locul destinat,
conform documentelor marfare de însoțire, pentru a descărca marfa, fie de a
încărca lotul de marfă primit de la expeditor către destinatar. În cazul încălcării
prevederilor Convenției internaționale de a transporta mărfurile aflate în
încăperea marfară a containerului transportat de transportatorul auto specializat
la transportarea auto internațională a containerului, răspunderea îi revine în
asemenea situații transportatorului auto internațional care nu a îndeplinit
prevederile convențiilor internaționale în domeniul transportării mărfurilor,
încărcăturilor, obiectelor de la expeditor la destinatar.

Pentru nerespectarea cerințelor convențiilor internaționale,
transportatorul auto internațional poate fi atras, după caz, la următoarele forme
juridice de răspundere:

- răspundere juridică civilă;
- răspundere juridică administrativă (contravențională);
- răspundere juridică penală;
- răspundere juridică internațională.
Transportatorul auto internațional de mărfuri, încărcături, obiecte,

valori, pentru ilegalitatea comisă de el la transportarea, conform prevederilor
Convenției CMR, a mărfurilor, încărcăturilor, valorilor, este documentat, tras
la răspundere și sancționat conform prevederilor legislației naționale a
statului pe teritoriul căruia a fost comisă încălcarea.
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LOCAL AUTONOMY
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Abstract
The Republic of Moldova as a member of the Council of Europe proclaimed
the principle of local autonomy in accordance with the European Charter of
Local Self-Government, which considers local communities to be one of the
main foundations of any democratic regime and the right of citizens to
participate in the management of public affairs can be exercised in the most
direct way at the local level and is part of the common democratic principles
of all member states of the Council of Europe.In the essence, this one
represents the transfer of some competences from the central level to different
administrative organs and authorities, which function separately in the
territorial-administrative units.
Keywords: local autonomy, local public authorities, self-government,
protection of local autonomy.

Realizarea autonomiei locale reprezintă unul din obiectivele esențiale
ale reformei administrative în Republica Moldova. Atingerea acestui obiectiv
este dependentă de o serie de factori de natură politică, legislativă, economică
și socială, de realizarea unor modificări structurale în administrația publică.

Autonomia locală reprezintă un principiu și un mod de organizare a
administrației colectivităților locale, care nu poate fi implementat fără
restructurarea întregului sistem al administrației publice. Pentru realizarea
acestei restructurări sunt necesare, în primul rând, măsuri legislative care să o
consacre, modificări de comportament și de mentalități ale agenților care le
pun în aplicare, toate fiind bazate pe cunoașterea și interpretarea corectă a
sistemului și a rolurilor care revin agenților administrativi (Vida, 1994, p. 193).

Principiul autonomiei locale este principiul fundamental care
guvernează administrația publică locală și activitatea autorităților
acesteia, care constă în „dreptul unităților administrativ-teritoriale de
a-și satisface interesele proprii, așa cum cred ele de cuviință, fără
amestecul puterii centrale, principiu, care atrage după sine
descentralizarea administrativă, autonomia fiind un drept,iar
descentralizarea, un sistem care implică autonomia” (Teodorescu, 1935,
p.286).

Autonomia locală în ordinea evenimentelor istorice, este anterioară
statului, ea păstrându-se ca realitate socio-psihologică chiar și atunci când
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puterea politică centrală a aplicat cele mai directe și brutale mijloace de
„guvernare locală”. Ca realitate juridică, autonomia locală a variat și variază
după mai mulți factori, între care: a) tradiția istorică, b) cadrul geografic, c)
resursele economice, d) gradul de instrucție civică sau politică, e) stadiul atins
de reglementările naționale și internaționale (Iorgovan, 2005, p.452).

Republica Moldova în calitatea sa de membru al Consiliului Europei a
proclamat principul autonomiei locale în corespundere cu Carta europeană a
autonomiei locale. Consiliului Europei consideră,că colectivitățile locale
reprezintă unul din principalele fundamente ale oricărui regim democratic și
dreptul cetățenilor de a participa la gestiunea treburilor obștești poate fi
exercitat în modul cel mai direct la nivelul local și face parte din principiile
democratice comune ale tuturor statelor membre ale Consiliului Europei.
Republica Moldova a semnat Carta europeană a autonomiei locale la 2
mai 1996, a fost ratificată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova
nr.1253/1997, iar din 2 februarie 1998 ea este în vigoare pentru Republica
Moldova

Potrivit Cartei europene a autonomiei locale, principiul de autonomie
locală trebuie să fie recunoscut în legislația internă și, pe cât posibil, în
Constituție (art.2) și prin autonomie locală se înțelege dreptul și capacitatea
efective ale colectivităților locale de a rezolva și de a gira în cadrul legii, sub
propria lor răspundere și în favoarea populațiilor, o parte importantă din
treburile publice. Acest drept este exercitat de consilii, sau adunării compuse
din membri aleși prin vot liber, secret, egal, direct și universal și putând
dispune de organe executive responsabile în fața lor.Existența acestor organe
alese nu poate aduce atingere dreptului cetățenilor de a apela, pentru
soluționarea problemelor proprii, la aceste organe, la referendum sau la alte
forme de participare directă a cetățenilor, în măsura în care legea permite
aceste forme (art. 3).Noțiunea de „capacitate efectivă” exprimă ideea că
dreptul formal de a reglementa și administra anumite afaceri publice trebuie să
fie însoțit de mijloacele necesare pentru a-l practica în mod efectiv. Înglobarea
expresiei „în cadrul legii” admite faptul că acest drept și această capacitate pot
să fie definite mai bine de către legislator. Expresia - în nume propriu - pune în
evidență faptul că colectivitățile locale nu trebuie să se limiteze doar la rolul de
simpli agenți ai autorităților superioare. Majoritatea problemelor au atât
repercusiuni locale, cât și naționale și responsabilitățile în acest domeniu pot să
varieze de la țară la țară și de la epocă la epocă și chiar să fie reîmpărțite între
diferite niveluri de guvernare. Limitând colectivitățile locale la probleme
lipsite de implicații mai largi s-ar risca să li se confere un rol marginal. Pe de
altă parte, este acceptat faptul ca statele să dorească să rezerve guvernului
central anumite funcții așa cum ar fi apărarea națională. Intenția Cartei este ca
colectivitățile locale să aibă o vastă gamă de responsabilități care ar putea fi
exercitate la nivel local.

Potrivit art.109 din Constituția Republicii Moldova administrația
publică din unitățile administrativ-teritoriale se bazează pe principiile
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autonomiei locale, ale descentralizării serviciilor publice, ale eligibilității
autorităților administrației publice locale și ale consultării cetățenilor în
problemele locale de interes deosebit. Autonomia privește atât organizarea și
funcționarea administrației publice locale, cât și gestiunea colectivităților pe
care le reprezintă. Astfel, autonomia locală nu înseamnă suveranitate sau
independență, colectivitățile teritoriale locale autonome nu sunt în afara
statului sau independente de acesta. Suveranitatea statului rămâne deplină și
asupra colectivităților teritoriale locale. Statul este cel în drept, în temeiul
suveranității sale, să își impună voința, adică să impună interesul public statal,
național, atunci când, eventual, acesta vine în conflict cu interesele publice
locale, ale colectivităților teritoriale locale. De exemplu, statul este cel care
decide care dintre interesele publice rămân a fi de competența să și care trec în
competența colectivităților teritoriale locale.

Deci, autoritățile administrației publice locale beneficiază de
autonomie decizională, organizațională, gestionară și financiară, au dreptul la
inițiativă în tot ceea ce privește administrarea treburilor publice locale,
exercitându-și, în condițiile legii, autoritatea în limitele teritoriului administrat .
Limitele aplicării principiilor de organizare și funcționare a autorităților
administrației publice locale sunt reprezentate de prevederile constituționale în
care se precizează că nu se poate aduce atingere caracterului unitar al statului.
Autonomia locală nu trebuie înțeleasă ca un drept al autorităților publice locale
de a decide exclusiv și în orice problemă, rupându-se de colectivitatea
națională, de Stat, de Guvern, deoarece colectivitatea teritorială locală face
parte din colectivitatea teritorială națională.

Fără a determina în detaliu conținutul principiului autonomiei locale,
Constituția face câteva precizări:

- nominalizează autoritățile administrației publice locale prin care se
exercită autonomia locală în sate și în orașe sunt consiliile locale și primarii
aleși (art.112 alin.(1);

- stabilește natura juridică a autorităților administrației publice locale,
menționând, că consiliile locale și primarii activează, în condițiile legii, ca
autorități administrative autonome și rezolvă treburile publice din sate și orașe.
(art.112 alin.(2);

- stabilește natura juridică a consiliului raional – de autoritate a
administrației publice pentru coordonarea activității consiliilor sătești și
orășenești în vederea realizării serviciilor publice de interes raional. (art.113
alin.(1)

- stabilește caracterul eligibil al consiliilor locale de ambele niveluri,
precum și ale și ale primarilor. (art.112 alin.(3), (art.113 alin.(2);

- stabilește raporturile dintre autoritățile publice locale și au la bază
principiile autonomiei, legalității și colaborării în rezolvarea problemelor
comune. (art.113 alin.(2).

Aceste prevederi constituționale sunt dezvoltate în Legea nr.435/2006
privind descentralizarea administrativă și în Legea nr.436/2006 privind
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administrația publică locală. Astfel, conform art.5 din Legea nr.436/2006
privind administrația publică locală autoritățile administrației publice locale
prin care se realizează autonomia locală în sate (comune), orașe (municipii)
sînt consiliile locale, ca autorități deliberative, și primarii, ca autorități
executive. Autoritățile administrației publice locale prin care se realizează
autonomia locală în raioane sunt consiliile raionale, ca autorități deliberative,
și președinții de raioane, ca autorități executive. Consiliile locale de nivelurile
întâi și al doilea, precum și primarii sunt aleși în condițiile Codului electoral.

Art.6 din nr.436/2006 privind administrația publică locală
reglementează raporturile dintre autoritățile administrației publice. Consiliile
locale și cele raionale, primarii și președinții de raioane funcționează ca
autorități administrative autonome, soluționând treburile publice din sate
(comune), orașe (municipii) și raioane în condițiile legii. Raporturile dintre
autoritățile publice centrale și cele locale au la bază principiile autonomiei,
legalității, transparenței și colaborării în rezolvarea problemelor comune. Între
autoritățile centrale și cele locale, între autoritățile publice de nivelul întâi și
cele de nivelul al doilea nu există raporturi de subordonare, cu excepția
cazurilor prevăzute de lege.

Pentru a fi în prezența autonomiei locale este necesar de a fi
îndeplinită condiția întrunirii cumulative a celor trei elemente: elementul
organizatoric, elementul funcțional și elementul gestionar.

Organizatoric, autonomia locală se manifestă prin alegerea
autorităților administrației publice locale de către populația cu drept de vot
care domiciliază în unitatea administrativ-teritorială, prin posibilitatea
recunoscută a consiliilor locale de a adopta statutul localității, organigramele și
statele de personal, a organizării serviciilor publice locale și a înființării unor
persoane juridice de drept public. În esența sa autonomia organizatorică
conține capacitatea de autoorganizare a autorităților administrației publice
locale (Popa, 1999, p.45).

Funcțional, autonomia locală se manifestă, în principal, prin
competența consiliilor locale și a primarilor în rezolvarea problemelor de
interes local,fără intervenția altor autorități. Ea presupune consacrarea
principiului plenitudinii de competență în soluționarea problemelor de interes
local(Popa, 1999, p.46).

Gestionar, autonomia vizează competența autorităților locale ce
decurge din calitatea de persoane juridice a unităților administrativ-teritoriale
care gestionează patrimoniul local. În conformitate cu art.4 al Legii nr.
436/2006 privind administrația publică locală unitatea administrativ-teritorială
este persoană juridică de drept public și dispune, în condițiile legii, de
patrimoniu distinct de cel al statului și al altor unități administrativ-teritoriale.
Autoritățile administrației publice locale beneficiază de autonomie financiară,
au dreptul la inițiativă în tot ceea ce privește administrarea treburilor publice
locale, exercitându-și, în condițiile legii, autoritatea în limitele teritoriului
administrat.
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În Republica Moldova definirea conceptului de autonomie locală este
de inspirație europeană, având la bază, de asemenea, Carta europeană a
autonomiei locale, se fundamentează alături de Constituție prin Legea nr.
435/2006 privind descentralizarea administrativă și Legea nr. 436/2006 privind
administrația publică locală. Articolul l din Legea nr.435/2006 definește sensul
de autonomie ca dreptul și capacitatea efectivă a autorităților publice locale de
a reglementa și gestiona, în condițiile legii, sub propria lor responsabilitate și
în interesul populației locale, o parte importantă din treburile publice. Legea
436/2006 privind administrația publică locală definește autonomia decizională
ca dreptul autorităților publice locale de a adopta liber decizii, în condițiile
legii, fără intervenții din partea altor autorități publice, în scopul realizării
intereselor sale;autonomia organizațională ca dreptul autorităților publice
locale de a aproba, în condițiile legii, statutul, structurile administrative interne,
modalitățile de funcționare a acestora, statele și organigrama lor, precum și de
a institui persoane juridice de drept public de interes local;autonomia
financiară și bugetară ca dreptul autorităților publice locale de a dispune de
resurse financiare proprii suficiente și de a le utiliza liber, în condițiile legii,
prin adoptarea propriilor bugete locale.

Tradițional, autonomia locală s-a dezvoltat pe coordonatele dreptului
intern și privea exclusiv domeniul relațiilor interne (cu statul, cu celelalte
colectivități locale din interiorul statului și cu particularii). Autonomia locală
pe plan intern se manifestă sub patru aspecte:

a) aspectul capacității juridice – colectivitățile teritoriale locale sunt
subiecte de drept public, investite cu putere de comandă;

b) aspectul instituțional – colectivitățile teritoriale locale aleg prin vot
universal și direct un organ administrativ cu caracter deliberativ, care dispune
de un organ executiv ales fie direct, fie indirect de către organul deliberativ:

c) aspectul decizional – autoritățile administrative alese ale
colectivităților teritoriale locale dispun de dreptul de a lua decizii pentru
definirea și satisfacerea interesului public local, existând și forme ale
democrației directe: referendumul local sau adunările de cetățeni. Acest aspect
este unul delicat întrucât o fragmentare excesivă a interesului public local
grevează asupra descentralizării efective. Puterea decizională ascunde capcana
„prea mare divizare – prea putină competentă – prea putină responsabilitate –
prea puțină autoritate”.

d) aspectul patrimonial și financiar – colectivitățile locale dispun de
mijloacele materiale și financiare necesare deciziilor luate: domeniul public,
buget local, dreptul de a institui impozite și taxe. Acest aspect conferă
veridicitate autonomiei locale, fără susținere materială, puterea de decizie fiind
doar simbolică (Mocanu, 2001, pp. 52-53).

Consacrarea legală a conceptului de autonomie locală implică o serie
de consecințe care se detașează prin importanța lor. Aceste consecințe cu
importante valențe practice sunt prevăzute în art.4 al Cartei europene a
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autonomiei locale care stabilește întinderea autonomiei locale. Consecințele
cele mai importante sunt următoarele:

a) Competențele de bază ale autorităților administrației publice
locale trebuie prevăzute de Constituție sau de lege. Această dispoziție nu
împiedică atribuirea unor competențe autorităților administrației publice locale,
în scopuri specifice și în conformitate cu legea. Dat fiind faptul că natura
competențelor colectivităților locale este fundamentală pentru realitatea
autonomiei locale, este în interesul clarității și securității dreptului ca
competențele de bază să nu le fie atribuite ad-hoc, dar în așa fel ca ele să fie
fixate în legislație. Competențele trebuie în mod normal să fie atribuite de către
Constituție sau de către lege. Indiferent de utilizarea termenului „legea” este
recunoscut totuși faptul că numai în câteva țări delegarea de împuterniciri de
către parlament în vederea atribuirii competențelor specifice, în particular în
ceea ce privește unele detalii ori probleme a căror aplicare decurge din
Directivele Comunității Europene, poate fi preferabilă în interesul eficacității,
și atunci, cu condiția că parlamentul își rezervă suficiente funcții de control
asupra exercitării puterilor delegate. Mai mult decât atât, o excepție este
aplicată în cazul Statelor-membre ale Comunității Europene în măsura în care
regulamentele comunitare (care, în baza art.189 al Tratatului de la Roma, sunt
în mod direct aplicabile) pot stipula aplicarea unei măsuri specifice unui nivel
dat de administrație. Sunt edificatoare, în acest sens, dispozițiile art.7 din
Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală care prevede, că în
realizarea competențelor lor, autoritățile administrației publice locale dispun de
autonomie, consfințită și garantată prin Constituția Republicii Moldova, Carta
Europeană a Autonomiei Locale și prin alte tratate la care Republica Moldova
este parte.

b) Consfințirea legală a plenitudinii de competență a colectivităților
locale în probleme de interes local. Autorităților administrației publice locale
le este recunoscută, în cadrul legii, capacitatea deplină de a-și exercita
inițiativa în toate domeniile ce nu sunt excluse din cadrul competențelor lor
sau care nu sunt atribuite unei alte autorități. În afară de competențe atribuite
prin lege nivelurilor specifice de autoritate, mai pot apărea și alte necesități ori
posibilități de acțiune ale puterilor publice. Dacă astfel de domenii au unele
incidențe la nivel local și nu sunt excluse din competența generală care există
în majoritatea țărilor membre, este important pentru colectivitățile locale
concepute drept entități politice care acționează cu drept deplin întru
promovarea bunăstării generale a populației, să aibă dreptul de a exercita
inițiativa lor în aceste domenii. Regulile generale conform cărora
colectivitățile locale pot acționa în asemenea cazuri, pot fi totuși fixate prin
lege. În unele State-membre, totuși, colectivitățile locale trebuie să poată
demonstra că acțiunile lor sunt autorizate de legislație.

c) Asigurarea caracterului deplin al exercițiului atribuțiilor ce revin
colectivităților locale, prin neintervenția altor organe sau autorități în
procesul decizional. Exercițiul responsabilităților publice trebuie, de manieră
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generală, să revină, de preferință, acelor autorități care sunt cele mai
apropiate de cetățeni. La atribuirea unei responsabilități către o altă
autoritate trebuie să se țină seama de amploarea și de natura sarcinii, precum
și de cerințele de eficiență și economie. Exprimă principiul general al
descentralizării exercitării puterilor publice. Acest principiu implică faptul că
chiar dacă amploarea ori natura sarcinii este astfel încât ea trebuie să fie
înfăptuită într-o entitate teritorială mai vastă, și în absența considerațiunilor
imperative de eficacitate ori economice, sarcinile trebuie în mod normal să fie
încredințate treptei cele mai locale a colectivităților teritoriale. Această clauză
nu implică totuși necesitatea de a descentraliza sistematic funcțiunile în
favoarea colectivităților locale care, după felul și mărimea lor, pot să-și asume
numai misiuni limitate.

d) Competențele atribuite autorităților administrației publice locale
trebuie să fie, în mod normal, depline și exclusive. Ele nu pot fi puse în cauză
sau limitate de către o altă autoritate centrală sau regională, decât în cazurile
prevăzute de lege. Pentru a clarifica și pentru a evita orice suprapunerii de
competență și tendință spre o diminuare a împuternicirilor, acestea trebuie să
fie, în mod normal, depline și absolute. Totuși o acțiune complementară la
diferite niveluri este necesară în anumite domenii și este important ca în aceste
cazuri, amestecul autorităților centrale ori regionale să se fondeze pe dispoziții
legale clar formulate. Conform art.10 din Legea nr.436/2006 privind
administrația publică locală, autoritățile publice locale își desfășoară activitatea
în domeniile stabilite de Legea privind descentralizarea administrativă,
dispunând în acest scop de competențe depline care nu pot fi puse în cauză sau
limitate de nici o autoritate publică, decât în condițiile legii. Autoritățile
administrației publice centrale nu pot să stabilească ori să impună competențe
autorităților publice locale fără o evaluare prealabilă a impactului financiar pe
care aceste competențe l-ar putea genera, fără o consultare a autorităților locale
de nivelul corespunzător și fără ca colectivitățile locale să fie asigurate cu
mijloacele financiare necesare.

e) În cazul delegării competențelor de către o autoritate centrală sau
regională, autoritățile administrației publice locale trebuie să beneficieze, pe
cât posibil, de libertatea de a adapta acțiunea lor la condițiile locale.

Structura administrativă a colectivităților locale și cunoașterea de
către acestea a condițiilor locale pot implica crearea organelor adecvate pentru
îndeplinirea unor anumite funcții care le revin, în cele din urmă autorităților
supralocale. Totuși este important ca recurgerea la aceste tip de delegare să nu
încalce excesiv sfera autonomiei la nivel local, să fie autorizată și, dacă este
posibil în timpul exercitării împuternicirilor delegate, să se ia în considerație
situația locală. Cu toate acestea este recunoscut faptul că pentru anumite
funcții, așa cum este eliberarea actelor de identitate, necesitatea unei
reglementări uniforme nu lasă nici un loc unei puteri discreționate a
colectivităților locale. Conform art.6 din Legea nr. 435/2006 privind
descentralizarea administrativă competențele care țin de autoritățile publice
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centrale pot fi delegate autorităților publice locale de nivelurile întâi și al
doilea, respectându-se criteriile de eficacitate și de raționalitate economică.
Delegarea de competențe poate fi efectuată de Parlament, la propunerea
Guvernului și este însoțită obligatoriu de asigurarea resurselor financiare
necesare și suficiente realizării acestora. Delegarea de competențe este efectivă
doar din momentul în care a avut loc transferul resurselor financiare și
materiale necesare și suficiente.

f) Autoritățile administrației publice locale trebuie consultate, pe cât
posibil, în timp util și în mod adecvat, în cursul procesului de planificare și de
luare a deciziilor pentru toate chestiunile care le privesc în mod direct.

Modalitățile și calendarul consultațiilor trebuie să fie astfel încât
colectivitățile locale să aibă posibilitatea efectivă de a exercita o influență,
recunoscând circumstanțele excepționale în care se poate refuza necesitatea
consultațiilor, mai ales, în caz de urgență. Asemenea consultații trebuie să fie
înfăptuite direct cu colectivitatea sau colectivitățile interesate sau, în cazul
când mai multe colectivități sunt interesate, indirect prin intermediul
asociațiilor lor.

Autonomia locală nu poate avea atribuții strict locale, deoarece
colectivitățile locale, integrate într-o colectivitate socială mai mare, cum este
națiunea organizată în cadrul statului, realizându-și dreptul de administrare a
propriilor interese, realizează, totodată, și interese generale de stat. Asigurarea
autonomiei locale a colectivităților locale este garantată prin prevederile art.6
din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă și art.8din
Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația
publică locală ce prevede că,autoritățile administrației publice locale sunt
consultate în procesul de elaborare, adoptare sau modificare a legilor sau altor
acte normative referitoare la organizarea și funcționarea administrației publice
locale. Organizarea consultărilor și coordonarea procedurilor necesare în acest
sens sunt asigurate de Cancelaria de Stat în cooperare cu autoritățile de
specialitate ale administrației publice centrale.

Autonomia locală până nu demult a reprezentat o chestiune exclusiv
internă a statelor, un domeniu rezervat exclusiv competenței naționale, la
discreția absolută a suveranității statale. Astfel, organizarea internă a statului
din punct de vedere administrativ, numărul, dimensiunile și tipul unităților
administrativ-teritoriale, existența desconcentrării și/sau a descentralizării
administrative, gradul de descentrare etc. au reprezentat chestiuni exclusiv
interne ale statelor.

Este firească existența unui statut constituțional pentru colectivitățile
teritoriale locale, deoarece acest statut, relațiile colectivităților teritoriale locale
cu Statul, determină structura statului. Nu trebuie, însă, înțeles din aceasta, că
prin constituție se realizează o reglementare detaliată a autonomiei locale, a
autorităților administrative locale autonome, a domeniului afacerilor locale etc.

În regulă generală, aceasta se întâmplă doar în statele ce consacră,
prin constituție, un regionalism politic, sistem, care reclamă o reglementare



355

constituțională detaliată a materiei. În restul statelor, în general, există înscrise
câteva dispoziții extrem de importante, cu valoare de principiu, care
conturează autonomia locală. Meritul lor este de a da consistență principiului
autonomiei locale, legând astfel legiuitorul ordinar în anumite cadre
fundamentale.

Colectivitățile teritoriale locale își văd astfel existența, competențele
și mijloacele afirmate și garantate la cel mai înalt nivel normativ intern, prin
pactul constituțional, care leagă și statul sub unghiul autorităților sale începând
cu autoritatea legiuitoare. Este o armă foarte eficace oferită de legiuitorul
constituant colectivităților teritoriale locale, care sunt astfel apărate, inclusiv și
în special, în fața abuzurilor posibile ale autorităților statului, tinzând a le
suprima sau limita acțiunea.

Astfel, exercitarea responsabilităților publice trebuie, în general, să
cadă, de preferință, în sarcina autorităților celor mai apropiate de cetățeni. În
cadrul legii, colectivitățile locale au toată latitudinea de ași exercita inițiativa
în privința oricărei probleme care nu este exclusă din competența lor sau
atribuită unei alte autorități. Competențele, încredințate colectivităților locale,
în mod normal trebuie să fie depline. Ele nu pot fi puse în cauză sau limitate de
o altă autoritate, centrală sau regională, decât în temeiul prevederilor legii.
Colectivitățile locale trebuie consultate, pe cât posibil, în timp util și în mod
adecvat, în cursul procesului de planificare și de decizie pentru toate
problemele care le privesc direct.

Autonomia locală, mai ales într-un stat unitar nu poate fi concepută
decât în anumite limite. Aceste limite sunt inerente, unele având o determinare
economică obiectivă, altele fiind determinate de considerente politice. Este de
neconceput într-un stat de drept ca să fie nesocotită legea, autoritatea
executivului central sau a justiției pe motiv de autonomie locală. Autonomia
locală nu poate fi realizată decât în cadrul principiilor statului de drept,
principiul autonomiei locale însuși fiind unul din acestea. De aici, legătura
organică trebuie să existe între autonomia locală și lege, dintre interesele locale
și interesele naționale exprimate prin lege (Iorgovan, 2005, p.452).

Art.5 din Carta europeană a autonomiei locale prevede protecția
limitelor teritoriale ale unităților administrativ-teritoriale. Pentru orice
modificare a limitelor teritoriale locale colectivitățile locale în cauză trebuie să
fie consultate în prealabil, eventual pe cale de referendum, acolo unde legea o
permite. Propunerile care tind să modifice limitele sale teritoriale - proiectele
de fuziune cu alte colectivități fiind considerat un caz excepțional - capătă,
desigur, o importanță fundamentală pentru o colectivitate locală și cetățenii săi.
Dacă în majoritatea țărilor nu este real ca comunitatea locală să aibă un drept
de veto în ceea ce privește astfel de modificări, atunci consultarea sa prealabilă,
directă sau indirectă, este indispensabilă. Referendumul este
eventual o procedură adecvată pentru acest tip de consultație, dar această
posibilitate nu este prevăzută în legislația unui anumit număr de țări. Acolo
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unde prevederile legislative nu fac obligatorii recurgerea la referendum, se pot
organiza alte consultații.

Autonomia locală se manifestă pe mai multe planuri: (a) pe planul
capacității juridice,colectivitățile teritoriale locale sunt subiecte de drept
distincte, avînd propriile interese publice; (b) pe plan instituțional, ele dispun
de autorități administrative proprii, exterioare aparatului administrativ central.
(c) pe planul autonomiei decizionale,aceste autorități au competențe proprii și
iau decizii în interesul colectivităților pe care le reprezintă. Totodată,
autonomia locală nu poate fi efectivă fără prezența autonomiei în planul
mijloacelor umane,materiale și financiare. Autoritățile administrației publice
locale sunt autonome, dar nu suverane.

Art.8 din Carta europeană a autonomiei locale stabilește principiile
controlului administrativ al activității autorităților administrației publice locale.
Autoritățile administrației publice locale sunt supuse unui control administrativ
specific – controlul de tutelă administrativă – din partea administrației publice
centrale, control ce vizează protejarea intereselor publice ale Statului,
respectarea legilor, fiind un control de legalitate, și nu unul de oportunitate.
Controlul de tutelă administrativă este unul special, care se poate exercita
numai dacă legea îl instituie expres și numai în formele, cazurile și cu
procedurile și cu efectele stabilite expres prin lege.

Orice control administrativ al activității autorităților administrației
publice locale nu trebuie în mod normal să aibă în vedere decât a asigura
respectul legalității și a principiilor constituționale. Controlul administrativ
poate, totuși, să cuprindă un control de oportunitate exercitat de autoritățile de
nivel superior în ceea ce privește sarcinile a căror execuție este delegată
colectivităților locale. Controlul administrativ al colectivităților locale trebuie
să fie exercitat respectând raportul între amploarea intervenției autorității care
exercită controlul și importanța intereselor pe care ea înțelege a le proteja.De
asemenea, împotriva actelor de control de tutelă administrativă există
posibilitatea acțiunii în contencios administrativ, în timp ce împotriva actelor
de control ierarhic nu există o astfel de acțiune. O regulă importantă referitoare
la controlul administrativ al colectivităților locale are în vedere respectarea
proporționalității intervenției autorității de control în raport cu importanța
intereselor pe care aceasta înțelege să le ocrotească, element care ține de
aprecierile politice care se oficializează în fiecare stat. Conform art.6 alin.(4)
din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală orice control
administrativ exercitat asupra activității desfășurate de către autoritățile
publice locale nu trebuie să urmărească alt scop decât asigurarea respectării
legalității și a principiilor constituționale, iar controlul de oportunitate poate
viza doar realizarea competențelor care le-au fost delegate, în condițiile legii.

Un aspect important al autonomiei locale privește dreptul
colectivităților locale de a se asocia cu alte colectivități locale, în vederea
îndeplinirii unor sarcini de interes comun în condițiile legii. De asemenea,ele
pot coopera cu colectivitățile altor state. Art.10 din Carta europeană a
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autonomiei locale stabilește dreptul de asociere a autorităților administrației
publice locale. Colectivitățile locale au dreptul, în exercițiul competențelor lor
de a coopera în cadrul legii, de a se asocia cu alte colectivități locale pentru
realizarea unor sarcini de interes comun. Dreptul colectivităților locale de a
adera la o asociație pentru protecția și promovarea intereselor lor comune și
acela de a adera la o asociație internațională de colectivități locale trebuie să
fie recunoscut în fiecare stat.

Autonomia locală este garantată prin dreptul pe care îl au
colectivitățile teritoriale locale de a-și apără în justiție autonomia locală.
Atunci când acționează în temeiul capacității lor de drept privat, colectivitățile
teritoriale locale nu sunt supuse tutelei administrative, ci formelor obișnuite de
control din partea statului. Ca subiecte de drept privat egale cu celelalte, au
inclusiv dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor lor.

Când Statul aduce o atingere intereselor autonomiei locale, calea
principală de atac a acesteia este contenciosul administrativ. Carta europeană a
autonomiei locale prevede la art.11 că, autoritățile administrației publice locale
trebuie să dispună de dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești în scopul
asigurării liberului exercițiu al competentelor lor și al respectului principiilor
de autonomie locala, care sunt prevăzute de Constituție sau de legislația
interna.

Autonomia locală, raporturile dintre stat și colectivitățile teritoriale
locale de pe teritoriul său ies din sfera exclusivă a dreptului intern, din
domeniul rezervat competenței exclusive a statului, devenind materie de
cooperare și de reglementare internațională. Colectivitățile teritoriale locale și
autonomia lor nu mai sunt la latitudinea suveranității absolute a statelor, ci
ajung a fi garantate, protejate, internațional. Fenomenul poate fi asemuit,
mutatis mutandis și păstrând proporțiile necesare, cu protecția drepturilor
omului, inițial exclusiv la nivel intern, pătrunsă apoi în câmpul internațional,
unde a cunoscut o fantastică dezvoltare (Popescu, 1999, p.100).

O dovadă a faptului că autonomia locală se transformă dintr-o
chestiune internă a unui stat într-o instituție cu semnificații internaționale
servește și Declarația Universală cu privire la autonomia locală adoptată la 26
septembrie 1985 de către Congresul XXVII de la Rio de Janeiro al Asociației
Mondiale pentru Colectivitățile Locale, numită și Uniunea Internațională a
Orașelor și Puterilor Locale (I.U.L.A.). Această declarație a fost confirmată de
Consiliul Uniunii Internaționale a Autorităților Locale (IULA) la conferința
din Toronto din iunie 1993

Protecția internațională a administrației publice locale își găsește în
primul rând locul în: (a) garantarea existenței colectivităților locale; (b)
învestirea colectivităților locale cu atribuții și responsabilități suficiente pentru
administrarea treburilor publice din teritoriu; (c) impunerea statelor să
recunoască principiul autonomiei locale atât în Constituții, cât și în legi; (d)
garantarea limitelor teritoriale ale colectivităților locale, care presupune
consultarea în prealabil pe cale de referendum a colectivităților locale înainte



358

de a admite orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora; (e) asigurarea
cu resurse financiare proporțional cu atribuțiile și competențele pe care le
realizează colectivitatea etc.
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Abstract
Justice is that ideal state of society, achieved by ensuring for each individual
and for all together the satisfaction of their legitimate rights, freedoms and
interests.Access to justice is an indispensable condition for promoting and
guaranteeing rights and freedoms. It consists in incorporating into the positive
law of each country, above all, a regulation of the interests of man, the
maximum of justice that the population of the respective country can admit.
Access to justice directly indicates the existence of an active obligation on the
part of the State to ensure the right to effective legal redress. In order to
concretize and give full access to the right of free access to justice, the
legislator establishes many other constitutional provisions and develops them,
it details them in the organic laws taken as a whole, they become the basis and
the basic criterion for the qualification of the rule of law.
Freedom of the person is one of the oldest rights being inscribed in the ancient
and especially medieval texts of normative acts. Article 25 of the Constitution
of Romania, entitled "Individual Freedom," Article 25 of the Constitution of
the Republic of Moldova, entitled "Individual Freedom and Security",
expressly states: "Individual freedom and the security of the individual are
inviolable."
Keywords: justice, positive law, acces to justice, individual freedom, security,
rule of law.

Liberul acces al persoanei la justiţie reprezintă facultatea oricărei
persoane de a introduce, după libera sa apreciere, o acţiune in justiţie,
implicând obligaţia corelativa a statului ca, prin instanţa competentă, sa
soluţioneze aceasta acţiune. Orice condiţionare, nejustificată raţional,
reprezintă o nesocotire a unui principiu constituţional fundamental şi a unor
standarde internaţionale universale, în orice democraţie reala. În plan procesual,
accesul liber la justiţie se concretizează în prerogativele pe care le implică
dreptul la acţiune, ca aptitudine legală ce este recunoscută de ordinea juridică
oricărei persoane fizice sau juridice. Drepturile şi libertăţile fundamentale ar
fi lipsite de garanţie dacă titularul lor n-ar avea posibilitatea să le apere în
justiţie. În raporturile cu autorităţile publice, cetăţeanul se află într-o poziţie de
inferioritate şi, deci, dacă n-ar exista şi calea justiţiei, drepturile şi libertăţile
sale ar rămâne doar în stare declarativă.
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Art. 21 din Constituţia României intitulat „Accesul liber la justiţie”
precizează că (1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea
drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime, (2) Nici o lege nu poate
îngrădi exercitarea acestui drept, (3) Părţile au dreptul la un proces echitabil şi
la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, (4) Jurisdicţiile speciale
administrative sunt facultative şi gratuite.

Un articol asemănător cu același titlu găsim și în Constituția
Republicii Moldova : „ art.20-Accesul liber la justiție.(1).orice persoană are
dreptul la satisfacția efectivă din partea instanțelor judecătorești competente
împotriva actelor care violează drepturile, libertatea și interesele sale
legitime.(2).Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiție .”Garanţiile pe care
le consacră acest text constituţional trebuiesc examinate în corelaţie
nemijlocită cu dispoziţiile constituţionale ale art. 1, alin. (4), referitoare la
separaţia puterilor în stat, art. 24 privind dreptul la apărare, art. 52, referitor la
dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, art. 124-130, referitoare la
instanţele judecătoreşti şi art.142 -146 referitoare la Curtea Constituţională.

Prin generalitatea formulării sale, textele art. 21 și respectiv 20
permite accesul la justiţie al oricărei persoane fizice sau juridice pentru
apărarea oricărui drept, libertăţi sau interes legitim, în mod concret şi efectiv,
adică justiţiabilul să beneficieze de posibilitatea clară şi concretă de a contesta
un act care îi aduce atingere drepturilor sale. Accesul liber la justiţie nu trebuie
tratat ca un drept absolut. El presupune şi unele limitări, impuse de necesitatea
funcţionării unei justiţii eficiente şi corecte. Marja de apreciere a gradului de
acces cade în sarcina statului, însă nicio restricţie nu trebuie admisă dacă aduce
atingere dreptului de acces la un tribunal în substanţa sa. Limitarea accesului la
justiţie şi, prin urmare, consacrarea caracterului său de a nu constitui un drept
absolut, trebuie, în mod categoric, prevăzută prin lege, adoptată în
conformitate cu dispoziţiile constituţionale. Curtea Constituţională a României
a statuat în acest sens că „dreptul de acces la justiţie nu este un drept absolut,
orice restricţie fiind admisă atât timp cât nu aduce atingere dreptului de acces
la un tribunal în substanţa sa, statul dispunând în acest sens de o marjă de
apreciere.” E semnificativă și prevederea Convenției Europene a drepturilor
omului. Astfel, potrivit art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului,
liberul acces la justiţie se circumscrie drepturilor şi obligaţiilor cu caracter civil
şi la acuzaţiile în materie penală. Deci, are un caracter mai restrâns faţă de
dreptul intern al statelor membre, sau, putem spune, că are un caracter specific.

Sub aspectul garanțiilor judiciare pentru promovarea și ocrotirea
drepturilor și libertăților omului,intenționăm să accentuam anumite sinteze ce-i
sunt caracteristice:

1.Justiția este acea stare generală ideală a societății, realizată prin
asigurarea pentru fiecare individ în parte și pentru toți împreună a satisfacerii
drepturilor, libertăților și intereselor lor legitime. Practica demonstrează că
puterea judecătorească a jucat și joacă un rol deosebit în apărarea și realizarea
drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, precum și a celorlalte
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drepturi și interese legitime deduse judecății. În baza legii puterea
judecătorească este separată de celelalte puteri ale statului, având atribuții
proprii ce sunt exercitate prin instanțele judecătorești, în conformitate cu
principiile prevăzute de Constituție și în celelalte legi. Puterea judecătoreasca
se exteriorizează în activitatea competentă de decizie asupra conflictelor
apărute între diferite subiecte de drept prin aplicarea legii în vigoare.

2.Accesul la justiție este o condiție indispensabilă în promovarea și
garantarea drepturilor și libertăților. Acesta constă în a încorpora în dreptul
pozitiv al fiecărei țări, înainte de toate, o reglementare a intereselor omului,
maximum de justiție pe care o poate admite populația țării respective.
Constituția României și Republica Moldova (art.21 si 20) reprezintă blocul
fondator al sistemului în care orice persoană are dreptul la satisfacție efectivă
în cazul lezării drepturilor, libertăților și intereselor sale. Liberul acces la
justiție nu este reglementat de Constituțiile noastre în capitolele II ale titlurilor
II,capitole intitulate „Drepturile și libertățile fundamentale „ ci în capitolele I
ale acelorași titluri ca un principiu comun atât pentru drepturile cât și pentru
îndatoririle fundamentale. Totuși, liberul acces la justiție trebuie considerat un
adevărat drept fundamental căci el se analizează ca o facilitate de voință
garantată persoanei de Constituție.

3.Accesul la justiție indica în mod direct existența unei obligații active
a Statului de a asigura dreptul la satisfacție efectivă în justiție. Spre deosebire
de alin .1 al art.21 al Constituției României care prevede că „orice persoană se
poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, libertăților și intereselor sale
legitime”, alin (1) art.20 al Constituției Republicii Moldova stipulează în
viziunea noastră o prevedere mai oportună de probleme: „orice persoană are
dreptul la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești
competente”presupune obligația statului de a crea un sistem de instanțe, în
număr suficient și de a reglementa funcționarea lor în modul în care sunt
satisfăcute cerințele minime ale oamenilor. În al doilea rând există o legătura
evidentă între noțiunea de „satisfacție efectivă „și instanțele judecătorești
competente”,adică locul unde trebuie să se exercite apărarea drepturilor.

4.Pentru a concretiza și a conferi plenitudine dreptului de acces liber
la justiție, legiuitorul stabilește multe alte prevederi constituționale și le
dezvoltă, le concretizează detaliat în legile organice luate în ansamblu ele
devin fundament și criteriu de bază al calificării statului de drept. Aceste
prevederi au valoare de principiu pentru întregul sistem de drept ele
reprezentând de fapt temeiul oricărui demers legislator. Totodată unele dintre
aceste au legătură directă și mai strânsă cu exercitarea dreptului de acces liber
la justiție. La acestea pot fi atribuite: neretroactivitatea legii, libertatea
individuală, legalitatea pedepsei, interzicerea torturii, prezumția de nevinovăție,
inviolabilitatea domiciliului, restrângerea exercitării unor libertăți, dreptul la
apărare,dreptul de petiționare.

5. Neretroactivitatea legii este o normă și un principiu fundamental
universal de la care nici un stat nu poate face derogări. Principiile
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neretroactivității legii pornește de la premisa conform căreia trecutul aparține
legii vechi. Legii noi nu îi este permis a se raporta la trecut, adică a se aplica
situațiilor juridice stabilite sub guvernarea legilor vechi. Neretroactivitatea
legii constituie o prezumție legală pe care nu o poate răsturna decât legiuitorul.

6. Libertatea persoanei este unul dintre cele mai vechi drepturi fiind
înscris în textele antice și în deosebi medievale ale actelor normative. Articolul
23 din Constituția României, intitulat „libertatea individuală”, articolul 25 din
Constituția Republicii Moldova, intitulat „libertatea individuală și siguranța
persoanei”, prevăd expres : „libertatea individuală și siguranța persoanei sunt
inviolabile„.Aceasta prevedere fundamentală reflectă integral conținutul celor
mai prestigioase reglementări din actele normative comunitare și internaționale
la care au aderat statele noastre.

7.Principiul legalității pedepsei este strâns legat de principiul
legalizării răspunderii juridice. Acesta din urmă are un caracter complex.
Complexitatea sa se manifestă din faptul că :

a) răspunderea juridică are loc numai în baza normei juridice;
b) aplicarea sancțiunii ține de competenta exclusivă a statului și

reprezentanților lui oficiali;
c) însăși organele statului activează în stricta conformitate cu

prevederile normelor juridice. Pronunțându-se pe problema în cauza,
Constituția României , prin alin. ( 2) al art. 23 dispune că „nici o pedeapsa nu
poate fi stabilită sau aplicată decât în condițiile și în temeiul legii”, iar art.22 al
Constituției Republicii Moldova decide : „... nu se va aplica nici o pedeapsă
mai aspră decât cea care era aplicabilă în momentul comiterii actului
delictuos”. Principiile legalității pedepsei rezultă și din justețea acestuia.

8.Alin (2) al art.22 al Constituției României, alin (2) al art. 24 al
Constituției Republicii Moldova se pronunță asupra faptului că „nimeni nu va
fi supus la torturi, nici la pedepse crunte, inumane ori degradante. Din punct
de vedere lingvistic tortura înseamnă a supune ...”la chinuri fizice violente, a
schingiui, a supune...la chinuri morale, a chinui”. În sens juridic noțiunea este
mai complexă. Elementele esențiale ale acesteia sunt durerile și suferințele
puternice de natură fizică sau psihică provocate intenționat de către un agent al
autorităților publice pentru a atinge un scop, cum ar fi obținerea de informații
sau mărturisiri, pedeapsa intimidarea sau discriminarea unei persoane. Alte
acțiuni sau omisiuni nu sunt considerate tortura ci tratamente inumane sau
dependente în funcție de tip, scop și intensitate. În cazul tratamentelor inumane
și degradante este prezenta durerea și suferința de o intensitate minimă, dar
fără unul sau mai multe elemente esențiale ale torturii: intenția, îndeplinirea
unui scop sau intensificarea unei dureri puternice. Interdicția cu privire la
utilizarea metodelor de tortura are un caracter absolut.

9. Prezumțiile sunt procedee tehnice prin care legiuitorul acceptă sau
chiar impune că ceva există fără să fie nevoie de a proba o atare situație. O
categorie aparte de prezumție este prezumția de nevinovăție. Aceasta este un
principiu de drept recunoscut la scara internațională.
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El este enunțat în prestigioase acte normative internaționale la care
România și Republica Moldova sunt parte. Astfel, art.23 al Constituției
Române intitulat „libertatea individuală” se precizează la alin.(11) că „până la
rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare persoana este
considerată nevinovată”, iar art.21 al Constituției Republicii Moldova ,
intitulat „preumția nevinovăției” stabilește expres: „orice persoană acuzată de
un delict este prezumată nevinovată până când vinovăția sa va fi dovedită în
mod legal, în cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia i sau asigurat
toate garanțiile necesare apărării sale: „obligația de a respecta prezumția
nevinovăției se aplică nu doar în cazurile penale, ci în toate cazurile când e
vorba de respectarea drepturilor și libertăților omului.

10. Ca drept fundamental al omului în esența sa inviolabilitatea
domiciliului este parte componenta a dreptului la respectarea vieții private și
de familie, în aceeași măsura fiind un element esențial al drept libertăților
persoanei și al demnității omului. După ce se dispune la alin. (1) al art.27 al
Constituției României, alin (1) al art. 23 al Constituției Republicii Moldova că
domiciliul și reședința sunt inviolabile și nimeni nu poate pătrunde sau rămâne
în domiciliul său reședința unei persoane fără consimțământul acestuia, la
alineatul următor sunt prevăzute situațiile de excepție când din motive de
importanță majoră acest drept poate fi limitat. Norma constituțională ar rămâne
litera moartă în cazul în care legislația nu ar prevede sancțiuni pentru
încălcarea ei.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE
1. Mircea Damaschin, Dreptul la un proces echitabil în materie penală,

Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009
2. F. Sudre, Drept european şi internaţional al drepturilor omului, Ed.

Polirom, Iaşi, 2006, p.267
3. Constituția României și Constituția Republicii Moldova
4. Decizia nr.894/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 54 din 24 ianuarie 2007



364

PROMOVAREA ŞI GARANTAREA DREPTURILOR ŞI
LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI – EXIGENŢĂ A

STATULUI DE DREPT
PROMOTION AND WARRANTY OF RIGHTS AND HUMAN

FUNDAMENTAL FREEDOMS - STATUS OF RIGHTS OF THE RIGHT

Nicoleta MOROZAN
Consilier Juridic

Universitatea de Stat din Moldova

Abstract
The phrase "state of law" results from the merging of "state" and "right".
There is a strong relationship between state and law. State and law are a
contrast unit. Law has the role of a "corset" of the tensions that arise in the
exercise of social leadership through state activity. On the other hand, the
state guarantees the realization of the right and reintegrates the legal order
based on illicit activities. In other words, while the law provides the general
and compulsory rules by which the state power is exercised, the state ensures
the legal normative obligation, their translation into life. The concept of the
rule of law can not be placed only in a rational context, but must be placed in
an international context, taking into account its universality. Hence the
possibility and necessity of appreciating the real existence of the rule of law in
different countries of the world, after the presence of a minimum of essential
features. The minimal positive condition of the rule of law is that it aims at
limiting the power, dominating the state in the interests of liberties individual.
State of Law may be and must built just for of offer people peace and the safety
they need for and exercise rights and freedoms citizens. By the problems they
face companies what the and have proposed formation the
rule of law can be mentioned the following : -
violation principle separation powers in the state, the violation principile,
political, inflation legislative , explosion legal , multiplication and institutional
ization of the human rights increased moralcrisis at the level class politics .
Also impediments into the path formation the rule of law are features all
states, including Romania and the Republic
of Moldova. On by these formation a rule of law into
the conditions Moldova ishampered into the
first line of fact that is required the
very consolidation freedom and integration territorial units.

Noţiunea de stat de drept exprimă concretizarea valorilor democratice
în organizarea politică a societăţii. Acest model de dezvoltare socială şi
juridică a unui stat pleacă, întotdeauna, de la drepturi şi libertăţi. Ele sunt
considerate inerente oricărei fiinţe umane, începând cu dreptul la viaţă şi
continuând cu drepturile patrimoniale, libertatea de opinie şi expresie etc. Un



365

asemenea sistem nu poate deveni eficient doar prin declararea acestor drepturi.
Ele trebuie să fie însoţite şi de garanţii corespunzătoare. În lipsa lor, starea de
conflict dintre cetăţean şi puterea publică va avea, inevitabil, un deznodământ
nefavorabil pentru cel dintâi. Aşa s-au întâmplat lucrurile în regimurile
totalitare, aşa se întâmplă şi în statele care, doar formal, se proclamă
democratice, iar în realitate patronează sisteme care-l pun pe cetăţean într-o
situaţie inferioară. Aceste state sunt într-un grav deficit de garanţii care să
poată înlesni respectul acelor drepturi în favoarea unei persoane situată pe o
poziţie dezavantajoasă faţă de puterea publică.

Într-o asemenea optică trebuie gândite drepturile de natură procedurală.
Ele trebuie văzute ca un complex de obligaţii impuse statului pentru a se
asigura protejarea altor drepturi şi libertăţi fundamentale. În lipsa unui sistem
de garanţii procedurale, restul drepturilor fundamentale pot fi reduse la o sumă
de principii cu caracter pur declarativ, fără nici o valoare, sistemul juridic
devenind unul incapabil să asigure preeminenţa dreptului. De exemplu, simpla
afirmare a necesităţii respectării dreptului de proprietate nu este suficientă
pentru a asigura că orice persoană se poate bucura liberă de bunurile sale, dacă
nu există un sistem de garanţii de ordin procedural care să permită
sancţionarea atingerilor aduse dreptului de proprietate. Deci un stat pentru a fi
calificat stat de drept trebuie, atât să proclame drepturile şi libertăţile omului,
cât şi să dispună de un sistem de garanţii care să le facă efective.

Conceptul Statului de drept reprezintă interrelaţia dintre stat şi drept,
acea legătură intimă, firească şi necesară între norma juridică şi realitatea
politică statală. Statul, prin instituţiile sale abilitate, în primul rând prin puterea
legiuitoare, emite normele de drept, pe baza cărora, apoi, chiar aceste instituţii
sunt obligate să funcţioneze. Aşadar, Statul de drept se constituie şi
funcţionează pe baza legii, lege care există tocmai ca urmare a existenţei şi
activităţii legislative a Statului de drept.

Iată de ce explicarea conceptului Statului de drept ne obligă să precizăm,
mai întâi care sunt elementele definitorii ale orânduirii de stat care emite sau
sancţionează legile în temeiul cărora funcţionează Statul de drept, şi, apoi, care
sunt comandamentele legilor elaborate de acest stat.

Statul de drept a apărut în forma sa clasică odată cu societatea modernă,
cu aşezarea societăţii pe principii laice, raţionale şi principii de drept. Statul
modern este, statul bazat în principiu pe delegaţia temporara a autorităţii, de
către aceia care trebuie să o suporte. Este statul electiv şi cu personal variabil.

Ca teorie şi realitate, statul de drept s-a impus în istoria societăţii atunci
când s-a considerat că şi autorităţile publice, guvernanţii trebuie să se supună
unor reguli juridice. Statul de drept a apărut ca o replică dată statului despotic.
Spre sfârşitul secolului XVIII şi începutul secolului XIX s-a formulat şi
teoretizat ideea potrivit căreia scopul fundamental al statului este de a asigura
realizarea drepturilor şi că oamenii care deţin puterea sunt supuşi dreptului şi
limitaţi prin drept.
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Aceasta idee a statului de drept a fost exprimată în Germania sub numele de
Rechtssttaat. Ea dobândeşte semnificaţia unui concept şi apoi a unei doctrine
mai ales prin dezvoltările făcute de R. von Mahl, V. J. Stahl şi Gneist, pentru a
limita absolutismul puterii laice, Carre de Molberg (op. cit. p.488-489),
menţionează ca fondatori ai teoriei pe Mohl şi Gneist, dar şi Adunarea
naţionala franceza din 1789, care a degajat ideea şi, în parte, a stabilit
instituţiile corespunzătoare statului de drept. Doctrina statului de drept este
incontestabil de origine germana. Şcoala de la Strassburg (Carre de Molberg,
Eisenmann, Prelot, Pureau, Capitant) a preluat doctrina şi a dezvoltat-o sub
forma „principiului legalităţii”.

Doctrina avea ca principale obiective: subordonarea puterii executive
faţă de lege prin asigurarea supremaţiei legii, prin controlul judecătoresc al
actelor autorităţilor administrative şi prin consacrarea şi efectivitatea
responsabilităţii statului, separarea puterilor în stat, legalitatea în administraţie
şi independenţa judecătorilor.

Urmărind evoluţia conceptelor statului de drept din faza lor incipientă,
din antichitate, şi până în ziua de astăzi când ne aflăm în perioada de succes a
statului de drept, epocă în care el este definit cu precizie, influenţa sa
extinzându-se, ne putem da seama de multitudinea implicaţiilor pe care acest
concept îl are atât pe plan politic, filosofic cât şi juridic.

Conceptul statului de drept fiind rezultatul unei îndelungate perioade
istorice, având o problematică complexă şi evoluând pe teritorii diferite
prezintă o mare dificultate în a fi definit. În încercările de a da o definiţie cât
mai clară acestei coexistente a celor doua entităţi „statul” şi „dreptul”, juriştii
şi-au pus numeroase semne de întrebare, ca de exemplu: „Statul de drept în
logica pură este un concept exact sau o expresie pleonastică?”

Datorita complexităţii semnificaţiilor şi implicaţiilor sale, statul de
drept, nu se lasă constrâns într-o definiţie rigida. Unele definiţii sunt nominale,
altele funcţionale sau structurale, unele definiţii pun accentul pe mecanismul
acestuia, altele pe premizele statului de drept, dar în toate aceste definiţii sunt
prezente cele doua elemente esenţiale ale acestuia: statul şi dreptul, relaţia
dintre acestea şi mai precis subordonarea statului faţă de drept.

Sintagma „stat de drept” rezultă din asocierea celor doi termeni: statul
şi dreptul, constituind o unitate complexă, sugerând legătura nesociabilă dintre
cele doua elemente. Dreptului îi este indispensabil statul, pentru a crea normele,
pentru a identifica elementele sistemului juridic, pentru a asigura finalitatea şi
eficacitatea normelor juridice, pentru a le potenţializa sub semnul virtualităţii
constrângerii, în cazul nerespectării legii. Statului îi este indispensabil dreptul
pentru a exprima puterea, pentru a-i sugera efectivitatea, prin instituirea unui
comportament general şi obligatoriu.

Statul de drept ca şi concept, ca şi formă de exprimare nu este totuşi o
simplă asociere a celor doi termeni, asociere care poate fi considerată ilogică şi
chiar periculoasă, el exprimă o concepţie cu privire la putere, o mişcare de
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raţionalizare şi o ordonare a acesteia, dar şi o noua concepţie cu privire la drept,
cu privire la rolul şi funcţiile acestuia.

Pe problema respectivă atragem atenția la următoarele probleme
esențiale:

1. Sintagma „ stat de drept” rezulta din îmbinarea elementelor „ stat” și
„drept” .Între stat și drept exista o relație puternica. Statul și dreptul constituie
o unitate de contrast. Dreptul are rolul de „corset” al tensiunilor ce apar in
procesul de exercitare a conducerii sociale prin intermediul activității de stat.
Pe de altă parte, statul garantează realizarea dreptului și reintegrează ordinea
juridica bazata prin activități ilicite. Altfel spus, in timp ce dreptul furnizează
regulile generale și obligatorii prin care se exercita puterea de stat, statul
asigură obligativitatea normelor juridice, traducerea lor in viață. Conceptul
statului de drept nu poate fi plasat doar într-un context rațional, ci trebuie situat
în context internațional, ținându-se cont de universalitatea lui. De aici și
posibilitatea precum și necesitatea aprecierii existenței reale a statului de drept
în diferite țări ale lumii, după prezenta unui minimum de trăsături esențiale.
Conținutul minimal pozitiv al statului de drept consta in aceea ca are ca scop
limitarea puterii, dominarea statului in interesul libertăților individuale.

2. Promovarea drepturilor și libertăților omului reprezintă trăsătura
definitorie prioritară a statului de drept, nucleu acestuia. Drepturile și
libertățile omului formează criteriul fundamental de distincție între țările în
care exista un stat de drept și țările în care un astfel de stat lipsește. Statul de
drept este acel stat în care Omul apare în fața puterii ca titular de drepturi și
libertăți, dispunând de mijloacele necesare pentru a le valorifica și apăra.
Drepturile și libertățile omului constituie protecții minimale permițând
fiecăruia să trăiască o viață demnă, la adăpost de imixiunile arbitrare ale
statului sau venite din partea altcuiva și desemnează un spațiu sacru, de
nepătruns, constituind în jurul omului o sferă inviolabilă.

3. Privita ca o arta, capacitatea de a conduce, guverna treburile unui
stat,capacitate a unui guvern, a unor partide, a unor grupuri sociale etc. În
conducerea treburilor unui stat, ca ideologie propice unei asemenea activități,
politica a fost și rămâne una dintre problemele cheie cu care se confruntă
societatea. Politica presupune capacitatea de a atinge scopul propus prin
mijloace accesibile. Aceasta se referă atât la armonizarea relațiilor marilor
puteri cât și la soluționarea unor conflicte locale, regionale interetnice. Politica
se bazează pe putința de a balansa eficient interesele și prioritățile părților
cointeresate și presupune o luptă a intelectelor, a gândurilor statale, a ideilor
pentru a ajunge la un numitor comun, pentru a atinge un compromis. Politica
este un fenomen complex, multidimensional și cunoaște diverse acțiuni:
politica internă și externă, economică, socială, națională, culturală, juridică etc.

4.Politica juridică constituie un complex de scopuri, căi, sensuri,
programe, indicații, realizate în sfera de acțiune a dreptului și cu concursul
dreptului.
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Sub aspect practic, politica juridică constituie o activitate
multidimensională de ordin juridic, cum ar fi : perfecționarea sistemului juridic,
sporirea eficacității reglementărilor normativ-juridice, crearea bazei normative
a reformelor în domeniul drepturilor, consolidarea legalității de ordin legale,
lupta cu criminalitatea etc.

Toate acestea implică recunoașterea, promovarea și garantarea
drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

5.Existența regimului constituțional și a unui stat de drept implică
existența unei constituții care să reglementeze astfel procesul de luare a
deciziilor, încât acestea să fie acceptate de către majoritatea membrilor
societății, să prevadă un mecanism de control asupra guvernării și să asigure
dictatura legii. Evident, existența Constituției nu dovedește prezența statului de
drept. Constituția poate să legitimeze un regim autoritar sau dictatorial. De
aceea este permanent necesară confruntarea prevederilor constituționale cu
realitatea socială.

6. Integrarea în comunitatea europeană, înscrierea în rândul statelor
amplasate pe plan mondial, are o dimensiune umană. Drepturile și libertățile
omului au devenit chiar un test, o probă pentru ca un regim politic să se poată
înscrie în ansamblul statelor civilizate, înainte. O importanță majoră o
constituie problema drepturilor și libertăților omului pe plan constituțional și în
perspectiva legilor speciale adoptate în baza Constituției. Importanța acordată
acestei probleme rezultă și din dispozițiile constituționale referitoare la
interpretarea normelor, având ca obiect drepturile și libertățile omului în
concordanță cu standardele internaționale și la proprietatea ce trebuie acordată
acestora din urmă. Aceste prevederi constituționale urmează să fie private ca
un act de naștere a unei noi viziuni, ce ne obligă la multe și în primul rând la
constatarea faptului că statul nu mai este donator al drepturilor și libertăților
personalității ci ocrotitor și garant al acestora.,

7.Analiza procesului constituirii statului de drept în diverse societăți ne
demonstrează nu numai complexitatea acesteia dar și dificultățile întâmpinate.
După cum rezultă din cele spuse anterior statul de drept nu este nici statul
mitic nici statul miracol, dar reprezintă organizația politico-juridică pe care o
cere societatea și pe care o poate accesa comunitatea umană și de care este
absolută nevoie într-o lume ce se dezvoltă sub semnul progresului și
civilizației. Statul de drept poate și trebuie construit tocmai pentru a oferi
oamenilor liniștea și siguranța de care au nevoie pentru a-și exercita drepturile
și libertățile cetățenești. Printre problemele cu care se confruntă societățile ce
și-au propus constituirea statului de drept pot fi menționate următoarele:
- încălcarea principiului separației puterilor în stat, încălcarea principiului
pluralismului politic, inflația legislativă, explozia juridică, multiplicarea și
instituționalizarea unor noi drepturi ale omului, accentuarea crizei morale la
nivelul clasei politice.

Asemenea impedimente în calea constituirii statului de drept sunt
caracteristice tuturor statelor, inclusiv România și Republicii Moldova. Pe
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lângă acestea constituirea unui stat de drept în condițiile Republicii Moldova e
îngreunată în primul rând de faptul că se impune însăși consolidarea libertății
și integrării teritoriale.

Pentru ca drepturile omului să devină o realitate juridică trebuie
îndeplinite următoarele trei condiţii:

- societatea să fie organizată sub forma statului de drept;
- în interiorul statului, dreptul omului să se exercite într-un cadru juridic

prestabilit, valabil totuşi în funcţie de natura dreptului şi în funcţie de
circumstanţe;

- exercitarea dreptului de către titularii acestora să fie însoţită de
garanţii juridice precise, concrete, precum şi de posibilitatea de a acţiona
pentru a obţine respectarea legilor.
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Abstract
This scientific study is dedicated to a research of the top secret of the state as
an independent form of the service secret information in the realm of
Romanian and Moldavian penal and extra-penal legislation. At the same time,
in order to ensure the reasonableness of research the author has performed an
analysis of contemporary doctrine in the sphere of Substantive Criminal Law
and Informational Law. As a result, there have been formulated several
conclusions deemed to clarify the legal nature service and top secrets of the
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Securitatea naţională este considerată ca fiind prioritatea fiecărui stat,
iar obiectul acesteia, dacă acceptăm ideea că securitatea națională reprezintă o
știință, poate fi explicat și înțeles pe trei paliere: statal (granițe, teritoriu,
suveranitate), colectiv (cultură, ideologie, religie, tradiții) și palierul individual
(sănătate, supraviețuire, bunăstare) (Păun D.-L., 2017, p.7).

Securitatea umană, cuprinzând și sănătatea populației s-a remarcat ca o
școală a gândirii despre practica securității internaționale. Securitatea umană
(socială, societală) se constituie într-o alternativă la conceptul tradițional de
securitate. Astăzi sunt dezbateri asupra faptului că elementul de referință în
ceea ce privește securitatea este individul. De aici apare ideea că practica
statală ar trebui să se concentreze mai mult asupra securității individului decât
pe securitatea granițelor.

Anterior în România a fost preferată sintagma „siguranţă naţională”,
termen neutilizat în legislaţiile ţărilor europene democratice. „Siguranţa
naţională” este definită, în art.1 din Legea nr.51/1991 privind siguranţa
naţională a României, ca fiind „starea de legalitate, de echilibru şi de
stabilitate socială, economică şi politică necesară existenţei şi dezvoltării
statului naţional român, ca stat suveran, unitar, independent şi indivizibil,
menţinerii ordinii de drept, precum şi a climatului de exercitare neîngrădită a
drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor potrivit
principiilor şi normelor democratice stabilite prin Constituţie” (Lucinescu I.-
C. 2017, p.3-12).
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Doctrina Naţională a Informaţiilor pentru Securitate defineşte
securitatea naţională drept „starea naţiunii, a comunităţilor sociale, a
cetăţenilor şi a statului, fundamentată pe prosperitate economică, legalitate,
echilibru şi stabilitate socio-politică, exprimată prin ordinea de drept şi
asigurată prin acţiuni de natură economică, politică, socială, juridică,
militară, informaţională şi de altă natură, în scopul exercitării neîngrădite a
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, manifestarea deplină a libertăţii de
decizie şi de acţiune a statului, a atributelor sale fundamentale şi a calităţii de
subiect de drept internaţional” (Lucinescu I.-C. 2017, p.3-12).

În literatura română de specialitate securitate naţională, este definită
ca starea de securitate a statului, în limitele frontierelor sale, unde statul
trebuie să asigure starea de bunăstare şi de linişte, atât pentru populaţia
majoritară cât şi pentru minorităţile naţionale (Toma Cl.-M., 2016, p.14).

În opinia autorului citat, securitatea internaţională se evidenţiază prin
îndeplinirea criteriilor şi standardelor de securitate în cadrul mai multor state,
între care există relaţii de intercondiţionare. Naturarelaţiilor dintre
state(politice, economice, diplomatice, de asociere etc.), ne dă posibilitatea să
vorbim de securitate colectivă, securitate comună şi securitate prin cooperare.
În ultima perioadă se vorbeşte la nivel internaţional de complexul de
securitate,la nivelul unui grup de state puternic legate între ele. Dacă ne
gândim la factorul teritorial, literatura de specialitate prezintă, pe baza unor
criterii bine stabilite, conceptul de securitate globală, zonală, regională şi
chiar continentală (Toma Cl.-M., 2016, p.14).

Securitatea naţională trebuie analizată ca atare din perspectiva
factorilor săi determinanți, şi anume: interesele naţionale dar și riscurile,
ameninţările şi vulnerabilităţile, de aici rezultând oportunitățile ce se deschid
pentru prezervarea sa. Astfel, constituie ameninţări, riscuri şi pericole
generatoare de crize în diferite domenii de securitate națională îndeosebi:
- manifestarea unor tensiuni şi tulburări având la bază relaţiile

politice, sociale-economice, interconfesionale şi interetnice, de la acte
spontane de violenţă la adresa ordinii şi liniştii publice, care pot genera în
confruntări violente între grupuri, mai mult sau mai puţin organizate şi
organismele legale ale statului;

- pregătirea, organizarea şi desfăşurarea unor activităţi neautorizate
de instruire cu specific militar, culminând cu folosirea de către organizaţii
şi grupuri de persoane civile a uniformelor şi însemnelor similare cu cele
militare, sau a ţinutelor militare pe timpul marşurilor, mitingurilor sau
altor evenimente desfăşurate în locuri publice sau private, în tabere de
instruire paramilitară;

- desfăşurarea unor acţiuni de distrugere sau incendiere a unor
valori deosebite, a clădirilor, instalaţiilor sau a amenajărilor din domeniul
public, a instituţiilor publice, agresarea autorităţilor statului;

- acţiuni de defăimarea ţării, prezentarea nereală a realităţiii interne,
îndemnul la conflict, violenţă publică, la separare teritorială;
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- orice alte fapte care aduc atingere prevederilor legale sau a
normelor de convieţuire socială, prin care se poate crea un pericol public
şi generează sentimente de îngrijorare şi nesiguranţă civică Toma Cl.-M.,
2016, p.14).
Prevenirea situaţiilor de criză şi gestionare acestora trebuie să aibă

mereu în vedere supremaţia legii, respectarea prevederilor constituţionale şi a
dispoziţiunilor legale, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
rezultate din documentele interne şi internaţionale.

Securitatea informațiilor înseamnă protejarea informațiilor față de o
gamă largă de amenințări și vulnerabilități pentru a asigura continuitatea
activității și reducerea riscului organizațional. Cum corect menționează autorul
roman L.-L. Lăzăroiu „Culegerea de informații prin surse umane secrete nu
va fi niciodată un subiect perimat, din contră, dezvoltarea tehnologică va
adapta și va integra toate modurile de relaționare interumană pentru inițierea
și păstrarea contactelor operative umane în mod conspirat, secret.
Componenta umană devine sursă de informații și suport pentru celelalte
modalități de culegere a informațiilor de interes pentru structurile de
intelligence. Dar, componenta umană suferă modificări, personalitatea,
trăsăturile de personalitate prezintă mutații, adaptări la condițiile sociale”
(Lăzăroiu L.-L., 2018, p.24).

La rândul său, informaţia este o resursă care are o importanţă deosebită
pentru desfășurarea activităților unei instituții şi, în consecinţă, necesită o
protecţie adecvată. Informaţiile pot exista sub diferite forme: tipărite sau scrise
pe hârtie, stocate electronic, transmise prin poştă sau prin mijloace electronice,
prezentate în filme, sau rostite în cadrul unor conversaţii. Orice formă ar avea
informațiile și indiferent de mijloacele utilizate pentru a fi distribuite sau
stocate, trebuie întotdeauna să fie protejate corespunzător (Ghid de securitate
informatică pentru funcționarii publici). Așadar, în conformitate cu art.15 din
Legea României privind protecţia informaţiilor clasificate, nr.182/2002 din 12
aprilie 2002 (Monitorul Oficial, Partea I, nr.248 din 12.04.2002. Modificată
prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 16/2005 din 9 martie 2005 (Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 205 din 10.03.2005), aprobată şi modificată prin Legea nr.
151/2005 din 20 mai 2005 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 441 din
25.05.2005)), următorii termeni se definesc astfel: informaţii – orice
documente, date, obiecte sau activităţi, indiferent de suport, formă, mod de
exprimare sau de punere în circulaţie. Totodată, informaţii clasificate
constituie informaţiile, datele, documentele de interes pentru securitatea
naţională, care, datorită nivelurilor de importanţă şi consecinţelor care s-ar
produce ca urmare a dezvăluirii sau diseminării neautorizate, trebuie să fie
protejate.

Regimul secret al informației reprezintă ansamblul de măsuri
organizatorico-juridice, care fac parte din sistemul naţional de protecţie a
secretului de stat, privind metodele şi mijloacele utilizate de protejare a
informaţiilor şi a purtătorilor materiali de informaţii atribuite la secret de stat,
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precum şi acţiunile întreprinse în acest domeniu, care se referă inclusiv la:
secretizarea şi desecretizarea informaţiilor; cerinţele înaintate faţă de
autorităţile publice, alte persoane juridice şi personalul acestora cu privire la
protecţia secretului de stat; modul de acces la secretul de stat; întocmirea,
evidenţa, păstrarea, procesarea, multiplicarea, utilizarea, transmiterea,
distrugerea informaţiilor atribuite la secret de stat; protecţia secretului de stat
prin măsuri de ordin juridic şi de ordin procedural, măsuri de protecţie fizică,
de protecţie a sistemelor informaţionale, de telecomunicaţii, precum şi a
personalului; exercitarea controlului asupra măsurilor referitoare la protecţia
secretului de stat (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr. 1176
din 22.12.2010, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea
regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice. În:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.139-145).

Autorii români Ionuț C., Istvan K., Doru R. Au menționat: „Secretul se
poate astfel defini ca fiind, în primul rând, realitatea retrasă prin învăluire
asigurată. Utilizăm termenul abstract de „realitate” pentru a arăta că ceea ce
este supus secretizării poate fi, în principiu, orice dată informaţie, document
plan sau realizare obiectuală etc. a cărei circulaţie publică este oprită prin
învăluire asigurată. Prin însuşi sensul lui, „secretul” se referă la ceva al cărui
conţinut îl cunoaştem, ci ştim doar atât că el există, adică e real” (Ionuț C.,
Istvan K., Doru R., 1995, p.18-22). În special, autorii citati au subliniat
următoarele: „Într-adevăr, sfera publică e locul de deces al secretelor, adică
ea este duşmanul de moarte al secretului. Necesitatea menţinerii, adică a
păstrării asigurate a secretului, mai generează în interiorul structurii sale şi
un sistem de interdicţii menite să garanteze şi să reglementeze funcţionarea lui
curentă. Interdicţiile sunt chemate să asigure netrădarea şi nedivulgarea
secretului şi să constituie, în acelaşi timp, rezistenţă şi protecţie faţă de
încercările exterioare de a sparge secretul. De aceea, interdicţiile sunt
generate şi transmise cu şi prin iniţierea însăşi şi, tot de aceea, însăşi iniţierea
va conţine ca element tematic obligatoriu, angajamentul la păstrarea
asigurată continuă a secretului, adică – cel puţin – la tăcere” Ionuț C., Istvan
K., Doru R., 1995, p.18-22).

Informațiile clasificate sunt acele informații, date și documente care
datorită nivelurilor de importanță și consecințelor care s-ar putea produce ca
urmare a dezvăluirii sau diseminării neautorizate, trebuie să fie protejate.
Marcarea reprezintă doar acea operaţiune tehnică care are drept scop să
atenţioneze persoanele care gestionează sau accesează informaţii clasificate că
sunt în posesia unor informaţii în legătură cu care trebuie aplicate măsuri
specifice de acces şi protecţie (Hotărârea Guvernului al României, nr.
585/2002 din 13 iulie 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de
protecţie a informaţiilor clasificate în România. Monitorul Oficial, 2002,
nr.485).

În acest sens, clasificarea informațiilor reprezintă operațiunea de ordin
administrativ prin care acestea sunt încadrate într-o anumită clasă şi un anumit
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nivel de secretizare. Clasificare înseamnă etichetări crescătoare ale
documentelor sau informaţiilor, de la cel mai jos nivel, unde se situează
informaţiile deschise (open) sau neclasificate (unclassified), la cele
confidenţiale, urcând spre informaţii secrete şi strict secrete (top secret).
Iniţial, s-a pornit de la idea că informaţiile care, prin compromitere, pot costa
vieţi umane sunt marcate „secret”, în timp ce informaţiile a căror
compromitere costă pierderea multor vieţi umane sunt definite „strict secrete”
(top secret). Domeniile sau interesele de securitate se află în strânsă legătură
cu principiul necesităţii de a cunoaşte.

În literatura de specialitate română și moldovenească secretul de stat, ca
noţiune tehnico-juridică, este des întâlnită în materia infracţiunilor contra
securităţii naţionale.

După cum corect se menționează în doctrina contemporană, relaţiilor
sociale ce se nasc şi se dezvoltă în jurul informaţiilor secrete de stat, a căror
apărare impune stricta lor protecţie, reprezintă de altfel obiectul juridic specific
în cazul acestor infracţiuni, fie ca parte componentă a ansamblului de relaţii ce
privesc securitatea naţională, fie a celor ce privesc bunul mers al activităţii şi
interesele legitime ale autorităţilor publice, instituţiilor publice ori persoanelor
juridice ce administrează sau exploatează bunuri proprietate publică (Pîntea
Cr., 2014, p.4-5).

Procedeu de clasificare se realizează în scopul protejării informației
împotriva acţiunilor de spionaj, compromitere sau acces neautorizat, alterării
sau modificării conţinutului acestora, precum şi împotriva distrugerilor
neautorizate. Sistemul de protecție prin clasificare subzistă atât timp cât
dezvăluirea sau diseminarea neautorizată a informației poate prejudicia
siguranţa naţională, apărarea ţării, ordinea publică sau interesele persoanelor
juridice de drept public sau privat.

În această ordine de idei venim cu o precizare, conform căreia, Legea
fundamentală a României (Constituția) consfinţeşte, prin enunţul prevăzut la
alin.(1) art.31, principiul potrivit căruia dreptul persoanei de a avea acces la
orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. În spiritul acestui
principiu, autorităţile statului, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate
să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra activităţilor publice şi a
problemelor de interes personal ale acestora fără a se aduce, însă, atingere
vieţii intime, familiale şi private, valori ocrotite, în egală măsură, de art.26 din
Constituție.

Specificăm că la momentul actual în România există două clase de
secretizare: informații secrete de stat și informații secrete de serviciu, ale căror
standarde de aplicare sunt cuprinse în două acte normative: Hotărârea
Guvernului al României, nr. 585/2002 din 13 iulie 2002 pentru aprobarea
Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
Hotărârea Guvernului al României, nr.781 din 2002 privind protecţia
informaţiilor secrete de serviciu. Monitorul Oficial, 2002, nr.575 (Hotărârea
Guvernului al României, nr.781 din 2002 privind protecţia informaţiilor
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secrete de serviciu. Monitorul Oficial, 2002, nr.575). În continuarea acestor
prevederi, Legea fundamentală, prin articolul 53, reglementează posibilitatea şi
condiţiile generice în care poate avea loc restrângerea unor drepturi sau
libertăţi constituţionale, enumerând, limitativ, motivele pentru care exerciţiul
unui drept poate fi îngrădit: apărarea siguranţei naţionale, a ordinii, a sănătăţii
ori moralei publice, a drepturilor cetăţenilor, desfăşurarea instrucţiei penale etc.

Așadar, în conformitate cu art.15 din Legea României privind protecţia
informaţiilor clasificate, nr.182/2002 din 12 aprilie 2002 (Monitorul Oficial,
Partea I, nr.248 din 12.04.2002. Modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr.
16/2005 din 9 martie 2005 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 205 din
10.03.2005), aprobată şi modificată prin Legea nr. 151/2005 din 20 mai 2005
(Monitorul Oficial, Partea I, nr. 441 din 25.05.2005), următorii termeni se
definesc astfel: clasele de secretizare sunt: secrete de stat şi secrete de serviciu;
informaţii secrete de stat – informaţiile care privesc securitatea naţională, prin
a căror divulgare se pot prejudicia siguranţa naţională şi apărarea ţării;
informaţii secrete de serviciu semnifică informaţiile a căror divulgare este de
natură să determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat.

Într-o altă ordine de idei ne vom adresa conținutului acestor prevederi
extrapenale. În conformitate cu Legea Republicii Moldova cu privire la
secretul de stat, nr.245 din 27.11.2008 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2009, nr.45-46), secret de stat constituie informaţii protejate de stat
în domeniul apărării naţionale, economiei, ştiinţei şi tehnicii, relaţiilor externe,
securităţii statului, asigurării ordinii de drept şi activităţii autorităţilor publice,
a căror divulgare neautorizată sau pierdere este de natură să aducă atingere
intereselor şi/sau securităţii Republicii Moldova.

Informaţiile atribuite la secret de stat, potrivit prevederilor din art.7 al
Legii Republicii Moldova cu privire la secretul de stat, nr.245 din 27.11.2008,
sunt din domeniul apărării naţionale; din domeniul economiei, ştiinţei şi
tehnicii; din domeniul relaţiilor externe; din domeniul securităţii statului şi
asigurării ordinii de drept; din sfera activităţii autorităţilor publice.

Astfel, din domeniul apărării naţionale sunt incluse următoarele
categorii de informații: a) conţinutul planurilor strategice şi operative, al
documentelor ce ţin de conducerea operaţiunilor de luptă privind pregătirea şi
derularea operaţiunilor, desfăşurarea strategică, operativă şi de mobilizare a
trupelor, alţi indicatori importanţi ce caracterizează organizarea, efectivul,
dislocarea, pregătirea de luptă şi de mobilizare, armamentul şi asigurarea
tehnico-materială a Forţelor Armate ale Republicii Moldova; b) direcţiile de
dezvoltare a unor tipuri de armament, de tehnică militară şi specială, cantitatea
şi caracteristicile lor tehnico-tactice, organizarea şi tehnologiile de producere,
lucrările ştiinţifice teoretice şi experimentale legate de crearea modelelor noi
de armament, tehnică militară şi specială sau modernizarea acestora, alte
lucrări planificate sau efectuate în interesele apărării naţionale; c) forţele şi
mijloacele protecţiei civile, capacităţile de care dispun localităţile şi unele
obiective separate pentru protecţia, evacuarea şi dispersarea populaţiei,
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asigurarea activităţilor sociale vitale ale populaţiei şi a activităţii de producere
a persoanelor juridice în perioada de război, de asediu sau de urgenţă, precum
şi în cazul situaţiilor excepţionale; d) dislocarea, destinaţia, gradul de pregătire
şi de securitate a obiectivelor cu regim special, proiectarea, construirea şi
exploatarea acestora, repartizarea terenului, subsolului şi acvatoriului pentru
asemenea obiective; e) datele şi caracteristicile geodezice, gravimetrice,
cartografice şi hidrometeorologice care prezintă importanţă pentru apărarea
statului;

Totodată, din domeniul economiei, ştiinţei şi tehnicii se includ
informații privind: a) planurile şi potenţialul de mobilizare a economiei
naţionale, rezervele şi volumul livrărilor de materiale strategice, datele
generalizate despre nomenclatura şi nivelul stocurilor, volumul livrărilor,
alocării, depunerii, împrospătării acestora, amplasarea şi volumul real al
rezervelor materiale de stat; b) utilizarea transporturilor, comunicaţiilor, a
potenţialului altor ramuri şi obiective ale infrastructurii naţionale în scopul
asigurării capacităţii de apărare şi a securităţii statului; c) planurile, conţinutul,
volumul, finanţarea şi îndeplinirea comenzilor de stat pentru asigurarea
securităţii statului şi a necesităţilor sale de apărare; d) planurile, volumul şi alte
caracteristici importante privind extragerea, producerea şi realizarea unor tipuri
strategice de materie primă şi produse; e) operaţiunile ce ţin de confecţionarea
semnelor băneşti şi a titlurilor de valoare emise de stat, păstrarea şi protecţia
lor contra falsificării, emiterea, schimbul şi retragerea lor din circulaţie; f)
lucrările ştiinţifice teoretice, experimentale de construcţii şi proiectare, în baza
cărora pot fi create tehnologii avansate, tipuri noi de producţie, produse şi
procese tehnologice, care prezintă importanţă pentru apărarea şi economia
naţională sau care influenţează esenţial activitatea economică externă,
interesele şi/sau securitatea statului;

Din domeniul relaţiilor externe sunt incluse datele privind: a)
activitatea de politică externă, relaţiile economice externe ale Republicii
Moldova, a căror divulgare prematură poate cauza prejudicii intereselor şi/sau
securităţii statului; b) colaborarea militară, tehnico-ştiinţifică şi de altă natură a
Republicii Moldova cu statele străine şi organizaţiile internaţionale, dacă
divulgarea acestor informaţii va cauza, inevitabil, prejudicii intereselor şi/sau
securităţii statului; c) activitatea externă a statului în domeniile financiar,
creditar şi valutar, dacă divulgarea acestor informaţii va cauza prejudicii
intereselor şi/sau securităţii statului;

În același context, din domeniul securităţii statului şi asigurării ordinii
de drept privind: a) efectivul, forţele, conţinutul, planurile, organizarea,
finanţarea şi asigurarea tehnico-materială, formele, tactica, metodele,
mijloacele şi rezultatele activităţilor de informaţii, de contrainformaţii şi
operative de investigaţii; a1) efectivul, forţele, conţinutul, planurile,
organizarea, finanţarea şi asigurarea tehnico-materială, formele, tactica,
metodele, mijloacele activităților de desfăşurare a testării integrităţii
profesionale, cu excepţia datelor din raportul privind rezultatele evaluării
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integrității instituţionale; b) persoanele care colaborează sau au colaborat
confidenţial cu organele care desfăşoară activităţi de informaţii, de
contrainformaţii şi operative de investigaţii; c) forţele, mijloacele şi metodele
de asigurare a protecţiei de stat părţii vătămate, martorilor şi altor persoane
care acordă ajutor în procesul penal; d) paza frontierei de stat a Republicii
Moldova; e) planurile, organizarea, finanţarea, efectivul, forţele, mijloacele şi
metodele de asigurare a securităţii persoanelor beneficiare de protecţie de stat,
precum şi paza sediilor de lucru şi a reşedinţelor acestora; f) sistemele de
telecomunicaţii guvernamentale şi alte tipuri de reţele de telecomunicaţii
electronice care asigură necesităţile autorităţilor publice, apărării naţionale,
securităţii statului şi menţinerii ordinii publice; g) organizarea, conţinutul,
starea şi planurile de dezvoltare a protecţiei criptografice şi tehnice a secretului
de stat, conţinutul şi rezultatele cercetărilor ştiinţifice în domeniul criptografiei
referitor la protecţia secretului de stat; h) sistemele şi mijloacele de protecţie
criptografică a secretului de stat, proiectarea, producerea, tehnologiile de
producere şi utilizarea acestora; i) cifrurile de stat, elaborarea, crearea,
tehnologiile de producere şi utilizarea acestora; j) organizarea regimului secret
în cadrul autorităţilor publice şi în al altor persoane juridice, planurile şi
măsurile în domeniul protecţiei secretului de stat; k) alte metode, forme şi
mijloace de protecţie a secretului de stat;

Totodată, din sfera activităţii autorităţilor publice sunt incluse
următoarele categorii de informații: a) conţinutul extraselor, comentariilor,
proiectelor, părţilor acestora, al altor acte de uz intern ale autorităţilor publice,
a căror divulgare ar putea conduce la divulgarea informaţiilor atribuite la secret
de stat; b) activitatea de elaborare, modificare, completare, definitivare a
actelor oficiale, alte proceduri şi activităţi ale autorităţilor publice de colectare
şi prelucrare a informaţiilor care, în modul prevăzut de legislaţie, urmează să
fie atribuite la secret de stat; c) activitatea de examinare şi deliberare în cadrul
autorităţilor publice şi între acestea în probleme din domeniile în care
informaţiile sunt atribuite la secret de stat. Motivarea necesităţii de a atribui
informaţiile la secret de stat, în baza principiilor de atribuire a informaţiilor la
secret de stat şi secretizare a acestora, revine autorităţilor publice şi altor
persoane juridice care au elaborat/primit aceste informaţii.

Legea Republicii Moldova cu privire la secretul de stat, nr.245 din
27.11.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.45-46), a
prevăzut și informaţiile care nu se atribuie la secret de stat. Astfel, în
conformitate cu alin.(1) art.8 al Legii Republicii Moldova nr.245 din
27.11.2008, nu se atribuie la secret de stat şi nu pot fi secretizate informaţiile
privind: a) faptele de încălcare a drepturilor şi libertăţilor omului şi ale
cetăţeanului; b) starea mediului înconjurător, calitatea produselor alimentare şi
a obiectelor de uz casnic; c) accidentele, catastrofele, fenomenele naturale
periculoase şi alte evenimente extraordinare care periclitează securitatea
cetăţenilor; d) starea sănătăţii populaţiei, nivelul ei de trai, inclusiv alimentaţia,
îmbrăcămintea, deservirea medicală şi asigurarea socială, indicatorii
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sociodemografici; e) starea sănătăţii persoanelor care ocupă funcţii de
demnitate publică; f) faptele de încălcare a legii de către autorităţile publice şi
persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul acestora; g) starea reală de
lucruri în domeniul învăţămîntului, culturii, comerţului, agriculturii şi al
ordinii de drept. Mai mult, Legea expres prevede că nu se atribuie la secret de
stat şi nu pot fi secretizate şi alte informaţii conform legislaţiei naţionale şi
tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Cu alte cuvinte,
lista acestora nu este una exhaustivă, iar la necesitate poate fi lărgită.

Totodată, potrivit alin.(2) art.8 al Legii Republicii Moldova nr.245 din
27.11.2008, se interzice secretizarea informaţiilor în cazul în care aceasta ar
putea limita accesul la informaţiile de interes public, s-ar putea răsfrânge
negativ asupra realizării programelor de stat şi de ramură ale dezvoltării social-
economice şi culturale sau ar putea reţine concurenţa dintre agenţii economici.

Secretul de stat ca forma specială a secretului de serviciu în legea
penală și contravențională a Republicii Moldova dobândește o protecție
specială. Astfel, conform prevederilor din art.3651 Cod contravențional al
Republicii Moldova (Încălcarea regimului secret în cadrul autorităţilor
publice şi al altor persoane juridice) sunt recunoscute drept contravenții
următoarele încălcări ale regimului secret:

− Încălcarea regimului secret în cadrul autorităților publice;
− Încălcarea regimului secret în cadrul altor persoane juridice.
Tipurile de încălcare sunt diferite, după cum urmează: încălcarea

regulilor de acces la secretul de stat (alin.(1) art.3651 Cod contravențional al
Republicii Moldova); Încălcarea regulilor de întocmire, evidenţă, păstrare,
procesare, multiplicare, utilizare, transmitere, distrugere a informaţiilor
atribuite la secret de stat stat (alin.(2) art.3651 Cod contravențional al
Republicii Moldova); încălcarea regulilor de asigurare a protecţiei secretului
de stat prin măsuri de ordin juridic, de ordin procedural, de protecţie fizică, de
protecţie a sistemelor informaţionale şi de telecomunicaţii (alin.(3) art.3651
Cod contravențional al Republicii Moldova); faptele specificate la alin. (1)-(3)
soldate cu urmări grave, dacă acestea nu constituie infracţiune. Totodată,
potrivit alin.(1) art.3652 Cod contravențional al Republicii Moldova este
sancționată secretizarea/desecretizarea informaţiilor cu încălcarea cerinţelor
stabilite de legislaţia cu privire la secretul de stat, iar în conformitate cu
prevederile din alin.(2) art. 3652 Cod contravențional al Republicii Moldova,
este sancționat refuzul neîntemeiat de a secretiza/desecretiza informaţiile
atribuite la secretul de stat.

În același timp, secretul de serviciu există doar atunci când secretizarea
acestuia este prevăzută expres în lege, iar regimul secret se aplică față de
informație cu privire la activitatea organelor de stat ori cu privire la alte
organizații care sunt supuse acestor instituții de stat, sau față de informație care
este obținută din sursele externe de către angajații ai organelor de stat în proces
de îndeplinire a obligațiilor de serviciu. Posesorii acestor informații sunt, în
exclusivitate, angajații ai organelor de stat în virtutea activității sale de serviciu.
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În conformitate cu legislația extrapenală română (Legea României
privind protecţia informaţiilor clasificate, nr.182/2002 din 12 aprilie 2002),
nivelurile de secretizare se atribuie informaţiilor clasificate din clasa secrete de
stat şi sunt:

1) strict secret de importanţă deosebită – informaţiile a căror
divulgare neautorizată este de natură să producă daune de o
gravitate excepţională securităţii naţionale;

2) strict secret – informaţiile a căror divulgare neautorizată este de
natură să producă daune grave securităţii naţionale;

3) secret – informaţiile a căror divulgare neautorizată este de natură să
producă daune securităţii naţionale.

Totodată, în plan comparativ, potrivit alin.(1) art.11 (Gradele de
secretizare a informaţiilor atribuite la secret de stat şi parafele de secretizare
pentru purtătorii materiali de asemenea informaţii) al Legii Republicii
Moldova cu privire la secretul de stat, nr.245 din 27.11.2008 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.45-46), gradul de secretizare a
informaţiilor atribuite la secret de stat trebuie să corespundă gravităţii
prejudiciilor ce pot fi cauzate intereselor şi/sau securităţii Republicii Moldova
în cazul divulgării sau pierderii acestor informaţii. Așadar, potrivit alin.(2)
art.11 din Legea Republicii Moldova cu privire la secretul de stat, sunt
stabilite 4 grade de secretizare a informaţiilor atribuite la secret de stat şi 4
parafe de secretizare corespunzătoare pentru purtătorii materiali de asemenea
informaţii:

a) „Strict secret” – grad de secretizare atribuit informaţiilor a căror
divulgare neautorizată poate aduce prejudicii deosebit de grave
intereselor şi/sau securităţii Republicii Moldova;

b) „Secret” – grad de secretizare atribuit informaţiilor a căror
divulgare neautorizată poate dăuna grav intereselor şi/sau securităţii
Republicii Moldova;

c) „Confidenţial” – grad de secretizare atribuit informaţiilor a căror
divulgare neautorizată poate dăuna intereselor şi/sau securităţii
Republicii Moldova;

d) „Restricţionat” – grad de secretizare atribuit informaţiilor a căror
divulgare neautorizată poate fi în dezavantajul intereselor şi/sau
securităţii Republicii Moldova sau poate să conducă la divulgarea
unei informaţii secretizate cu parafa „Strict secret”, „Secret” sau
„Confidenţial”.

În acest sens, în doctrina românească (C.-V. Maftei) se propune patru
nivele de secretizare (fără ca acestea să mai fie împărțite în informații secret de
stat și informații secret de serviciu), iar definirea conținutului acestora ar putea
avea ca sursă de inspirație inclusiv nivelele de clasificare a informațiilor
clasificate UE, respectiv:

− Strict secret (corespondent informații secrete UE – EU Top Secret):
informații și materiale, de importanță pentru siguranța națională, a
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căror divulgare neautorizată și compromitere ar putea produce
prejudicii excepțional de grave intereselor esențiale ale statului
român;

− Secret (corespondent informații secrete UE – EU Secret):
informații și materiale, de importanță pentru siguranța națională, a
căror divulgare neautorizată și compromitere ar putea produce
prejudicii foarte grave intereselor esențiale ale statului;

− Confidențial (corespondent informații secrete UE – EU
Confidential): informații și materiale, de importanță pentru
siguranța națională, a căror divulgare neautorizată și compromitere
ar putea produce prejudicii grave intereselor esențiale ale statului;

− Informații de serviciu (corespondent informații secrete UE – EU
Restricted): informații și materiale a căror divulgare neautorizată
și compromitere ar putea produce prejudicii intereselor statului
român, precum și unor persoane juridice de drept public sau privat
(Maftei C.-V., 2015, p.6).

În conformitate cu legea penală a României, divulgarea secretelor de
serviciu, dacă este de natură să aducă atingere intereselor obșteşti, constituie
infracțiune şi se sancționează potrivit legii penale; încălcarea normelor privind
secretul de serviciu, care nu întruneşte elementele infracțiunii, atrage, după caz,
răspunderea administrativă, disciplinară, materială sau civilă. În ansamblu,
constatăm că de-a lungul timpului faptele de divulgare neautorizată a
informațiilor secrete de stat au fost incriminate în principiu ca infracțiuni
contra securității naționale. Sintagma”informațiile secrete de serviciu” este
definită printr-o normă extrapenală. Potrivit Legii 182/2002 privind protecția
informațiilor clasificate, secret de serviciu reprezintă informații, date sau
documente care nu constituie secret de stat, dar nu sunt destinate publicității şi
nu pot fi divulgate şi, prin urmare, nu pot fi publicate.

Potrivit alin.(1) art.304 Cod penal al României (Divulgarea
informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice), constituie infracțiune
divulgarea, fără drept, a unor informaţii secrete de serviciu sau care nu sunt
destinate publicităţii, de către cel care le cunoaşte datorită atribuţiilor de
serviciu, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane.
Mai mult, în funcție de subiect legiuitorul român a prevăzut în alin.(2) art.304
Cod penal al României și modalitatea sub forma de divulgare, fără drept, a
unor informaţii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicităţii, de
către cel care ia cunoştinţă de acestea (sublinierea ne aparține – n.a.). Mai
mult, observăm că legiuitorul român acordă o protecție specială unor categorii
de victime și, prin urmare, a prevăzut agravarea răspunderii penale în cazul în
care dacă, urmare a faptei prevăzute în alin. (1) şi alin. (2), s-a săvârşit o
infracţiune împotriva investigatorului sub acoperire, a martorului protejat sau a
persoanei incluse în Programul de protecţie a martorilor (alin.(3) art.304 Cod
penal al României).
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În această ordine de idei, autorul român Cr. Pîntea a remarcat
următoarele: „Deși Codul penal cuprinde incriminări a căror premisă este
dată de preexistența secretului de serviciu (spre exemplu, infracțiunea de
divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice – art.304),
legiuitorul penal nu a considerat necesar să explice noțiunea nici măcar
printr-o normă de trimitere” (Pîntea Cr., 2014, p.4-5). Potrivit art.46 din
Legea României privind statutul funcționarilor publici, nr.188 din 8
septembrie 1999, funcţionarii publici au obligaţia să păstreze secretul de stat,
secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele,
informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei
publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public. În
conformitate cu art.62 din României privind statutul funcționarilor publici,
nr.188 din 8 septembrie 1999, la intrarea în corpul funcţionarilor publici,
funcţionarul public depune jurământul de credinţă în termen de 3 zile de la
emiterea actului de numire în funcţia publică definitivă.

În legea penală și extrapenală a Republicii Moldova informații păstrate
în regim de „secret de serviciu” nu au o reglementare distinctă și, prin urmare,
o protecție juridico-penală specială. Astfel, observăm că Legea Republicii
Moldova nr.245 din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat, în lit.k1) art.(5)
(Atribuţiile autorităţilor publice în domeniul protecţiei secretului de stat)
introdusă prin Legea Republicii Moldova nr.270 din 09.12.2016, conține
următoare prevedere legislativă „Serviciul de Informaţii şi Securitate asigură
curieratul diplomatic şi exercită controlul asupra circuitului informațiilor
atribuite la secret de stat și al informațiilor de serviciu între Ministerul
Afacerilor Externe şi Integrării Europene și misiunile diplomatice şi oficiile
consulare ale Republicii Moldova din străinătate”. Astfel, legiuitorul distinge:
secret de stat și informații de serviciu. Pe cale de consecință, se primește că
informațiilor de serviciu și secretului de stat li este acordată o reglementare
specială însă distinctă. În opinia noastră, secretul de stat este o formă a
secretului de serviciu, iar informațiile de serviciu care pot fi secrete sau
nesecrete la fel se bucură de protecție juridică specială însă doar în cazurile
prevăzute expres de lege.

În Partea Specială a Codului Penal al Republicii Moldova protecția
juridico-penală a secretului de stat este asigurată prin faptele infracționale
incriminate și sancționate în Capitolul XVII „Infracțiuni contra autorităților
publice și a securității de stat”, în special în art.337 CP RM (Trădare de Patrie);
art.338 (Spionajul); art.344 (Divulgarea secretului de stat) și art.345 (Pierderea
documentelor ce conțin secrete de stat). Totodată, sunt incriminate și
sancționate următoarele fapte infracționale: art.303 (Divulgarea informaţiilor
secrete de stat); art.304 (Divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau
nepublice); art.305 (Neglijenţa în păstrarea informaţiilor); art.395 (Trădarea
prin transmitere de informaţii secrete de stat); art.407 (Divulgarea secretului
care periclitează securitatea naţională.
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O atenție deosebită pentru noi prezintă conținutul alin.(2) și alin.(3)
art.303 din Noul cod penal (Divulgarea informaţiilor secrete de stat). Astfel,
observăm că în alin.(2) art.303 din Noul cod penal este incriminată fapta de
deţinere, fără drept, în afara îndatoririlor de serviciu, a unui document ce
conţine informaţii secrete de stat. Însă, o astfel de normă lipsește în legea
penală a Republicii Moldova. În opinia noastră, o astfel de prevedere ar fi una
oportună cu scop de a preveni diferite forme de dețineri ilegale a documentelor
ce conțin secretele de stat. În plus, ni se impune ca absolut relevantă
introducerea în legea penală a Republicii Moldova, unei norme speciale de
stimulare la fel cum s-a procedat prin introducerea alin.(3) art.303 din Noul
cod penal – „Persoana care deţine un document ce conţine informaţii secrete
de stat nu se pedepseşte dacă predă de îndată documentul la organul sau
instituţia emitentă”.

Categoria „secretul de stat” se întâlnește atât în conținutul Părții
Generale a Codului penal, cât și în conținutul Părții speciale a acestuia. Astfel,
potrivit prevederilor din art.121 CP RM (Secretul de stat), prin secret de stat se
înţeleg informaţiile definite astfel prin Legea nr. 245-XVI din 27 noiembrie
2008 cu privire la secretul de stat. În Noul Cod penal al României este păstrat
același principiu ca și în legea penală a Republicii Moldova. Astfel, în alin.(1)
art.178 (Informaţii secrete de stat şi înscrisuri oficiale) se conține o normă de
blanchetă, conform căreia, informaţii secrete de stat sunt informaţiile
clasificate astfel, potrivit legii.

Observăm că atât legiuitorul moldav cât și cel român utilizează o normă
de blanchetă („în alb”) readresându-ne la legislația extrapenală a Republicii
Moldova și a României pentru a obține definiția secretului de stat utilizat în
proces de aplicare a normelor penale. Acest fenomen de tehnică legislativă are
un caracter obiectiv. Astfel de norme pot fi revizuite periodic, ceea ce, în final,
conduce la dezincriminarea parțială a faptei, sau dimpotrivă, la criminalizarea
unor acțiuni care anterior nu constituiau infracțiune, pe când însăși norma
juridico-penală nu suferă nemijlocit și nu este supusă unor modificări directe
(V.B. Malinin, 2005, p.11).

Care ar fi scopul acestui procedeu de natură tehnico-juridică?
Răspunsul este unul foarte simplu – pentru a asigura flexibilitatea aplicării
normelor juridico-penale în domeniul asigurării securității statutului. Așadar,
s-ar obține o comunicare mai rapidă și mai calitativă dintre legi, pe de o parte,
și s-ar exclude disconcordanțe legislative generate de situații când legea
extrapenală a fost revizuită, iar legea penală încă nu a reușit să se readapteze.

Referitor la obiectul nostru de cercetare vom menționa că se recunoaște
drept dezincriminare sau criminalizare introducerea unor modificări în normele
extrapenale, inclusiv și în cazul revizuirii conținutului art.8 al Legii Republicii
Moldova cu privire la secretul de stat, nr.245 din 27.11.2008 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.45-46). Astfel, un exemplu relevant ar
fi lărgirea cercului de informație protejată care se atribuie la secret de stat
operată prin Legea Republicii Moldova nr.102 din 21.07.2016 (Monitorul
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Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.256-257, în vigoare din 12.11.2016)
care a introdus o nouă categorie de informație atribuită la secretul de stat din
domeniul securităţii statului şi asigurării ordinii de drept prin completarea
alin.(4) art.7 cu lit.a1) „efectivul, forţele, conţinutul, planurile, organizarea,
finanţarea şi asigurarea tehnico-materială, formele, tactica, metodele,
mijloacele activităților de desfăşurare a testării integrităţii profesionale, cu
excepţia datelor din raportul privind rezultatele evaluării integrității
instituţionale”.

În acest perimetru de analiză este relevant să subliniem că procedeele
de fixare a categoriei timpului în conținutul normei juridico-penale nu se
limitează doar la indicarea directă în conținutul normei penale – în acest caz
timpul reiesă din conținutul actului normativ la care se face referire. În opinia
autorului portughez Clober Rogéno Masson trebuie să funcționeze și
retroactivitatea actelor normative extrapenale (Masson Cl.R., 2011, p.112-113).

Cu toate că nimeni nu poate invoca faptul că nu a cunoscut legea penală
(nemo censetur ignorare legem) (Pădure Dr., 2018, p.154-161), ar fi absurd a
se impune cetăţenilor obligaţii de cunoaştere şi de prevedere a oricăror
modificări legislative care ar putea interveni, în special în cazul normelor
penale cu dispoziţii de blanchetă, cum ar fi și în cazul art.121 CP RM (Secret
de stat). În astfel de situații se impune verificarea suplimentară a acţiunii legii
penale în timp sau a altui act normativ în care se conţin reglementări,
încălcarea cărora constituie semne ale infracţiunii incriminate de norma
juridico-penală respectivă. Prin urmare, argumentăm că metoda de tehnică
legislativă ce constă în aplicarea normelor de blanchetă în Codul penal
determină o legătură strânsă dintre normele penale și extrapenale, pe de o parte,
iar, pe de altă parte, elimină din conținutul Codului penal definiții repetate care
îngreunează legea extrapenală, precum și conduc la rigiditatea nejustificată a
acesteia.
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PROBLEME TEORETICE ŞI PRACTICE PRIVIND
ACŢIUNEA EFECTIVĂ A LEGII

Alina NEGRU,
dr., conf. univ.

ASEM

Legea se aplică - în timp - pe o perioadă cuprinsă între momentul intrării
în vigoare şi cel al ieşirii din vigoare. Cum însă raporturile juridice se nasc, se
modifică, se sting în perioade în care pot acţiona legi diferite, se pune
problema de a se şti, cu exactitate, după ce reguli determinăm legea aplicabilă.
Cu alte cuvinte, e importantă cunoaşterea duratei acţiunii efective a legii. În
acest sens, e semnificativă remarca lui Hegel: ,,Aşa cum publicarea oficială a
legilor face parte din drepturile conştiinţei subiective, tot astfel face parte şi
posibilitatea de a cunoaşte realizarea legii în cazul particular, anume cursul
acţiunilor exterioare, al temeiurilor juridice etc., - întrucât acest curs constituie
o istorie universal valabilă şi, deşi cazul, potrivit conţinutului său particular,
priveşte doar interesul părţilor, conţinutul universal dintr-însul priveşte dreptul,
iar decizia asupra lui, interesul tuturor [1, p.250-251].

Această problemă se rezolvă după anumite principii şi este consacrată în
diferite texte legale (Constituţii, coduri, legi, regulamente etc.) sau formulate
de către doctrinari. În practica ţărilor contemporane, există două principii care
guvernează această materie: a) principiul efectului imediat al legii; b)
principiul neretroactivităţii legii.

Fiecare din aceste principii cunoaşte câte o excepţie: supravieţuirea legii
vechi (ultraactivitatea) şi, respectiv, retroactivitatea legii noi.
Luându-se ca punct de referinţă momentul intrării în vigoare a legii noi
(moment ce coincide, ca regulă, cu abrogarea legii vechi), în literatura juridică
se disting trei categorii de fapte juridice (raporturi juridice): fapte juridice care
au dat naştere, au modificat sau au stins raporturi juridice, în întregime, sub
comanda legii vechi: facta praeterita; fapte juridice care dau naştere, modifică
sau sting raporturi juridice, în întregime, după intrarea în vigoare a legii noi:
facta futura; apte juridice care dau naştere, modifică sau sting raporturi
juridice ce se desfăşoară în intervale de timp în care acţionează atât legea
veche, cât şi legea nouă (nu concomitent, ci succesiv). Acestea sunt faptele
juridice în curs, ,,de graniţă”: facta pendentia [7, p.70].
Principiul efectului imediat al legii noi

Acesta este principiul care guvernează acţiunea legii noi în timp.
Esenţa acestui principiu constă în a exclude supravieţuirea legii vechi şi
presupune că legea nouă guvernează imediat toate situaţiile juridice actuale
care intră în sfera ei de acţiune. Odată intrată în vigoare, legea nouă se aplică
faptelor şi actelor posterioare. Profesorul universitar Sofia Popescu are
dreptate considerând că ,,principiul efectului imediat al legii noi urmăreşte să-i
asigure eficacitatea - legea nouă fiind considerată a corespunde, în cea mai
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mare măsură condiţiilor şi normelor momentului - şi să asigure unitatea
legislativă” [9, p.270].

Aplicarea imediată a legii noi nu trebuie confundată cu retroactivitatea
legii. Comun între aceste două principii e doar faptul că ambele se opun
supravieţuirii legii vechi. În acelaşi timp, este necesar să se reţină faptul, dacă
aplicarea imediată a legii noi priveşte faptele juridice şi efectele în curs de
producere, atunci retroactivitatea priveşte faptele şi efectele consumate, în
întregime, în trecut. Raţiunea principiului efectului imediat al legii noi se
justifică prin următoarele: se prezumă că legea nouă reprezintă un progres
tehnico-juridic faţă de legea veche;
legea nouă urmăreşte, cel mai adesea, să realizeze unitatea legislaţiei pe
întregul teritoriu în care se exercită puterea de stat care a edictat această lege;
neadmiterea acestei soluţii ar avea drept consecinţă admiterea neaplicării legii
noi în anumite situaţii (ex. În privinţa dreptului de proprietate); soluţia – de
principiu - aplicării imediate a legii noi este menită să contribuie la învingerea
vechiului de către nou, prin mijloace juridice [7, p.75].

Merită a fi făcută şi următoarea precizare. În domeniul dreptului public,
este de principiu că aplicarea imediată a legii noi este de strictă necesitate.
Astfel, problema este aşezată pe alte reguli, în sensul că legea nouă se aplică
imediat, înlăturând vechile reglementări. Exemplu ne poate servi Constituţia
Republicii Moldova din 29 iulie 1994 care, odată intrată în vigoare, a înlăturat
vechea Constituţie şi orice alte reglementări contrare dispoziţiunilor sale.
Acest lucru rezultă expres din următoarele: ,,Constituţia Republicii Moldova
intră în vigoare la 27 august 1994. La aceeaşi dată Constituţia R.S.S.M. din 15
aprilie 1978, cu modificările şi completările ulterioare, este în întregime
abrogată” (alin. (2) al art.1 din ,,Dispoziţiile finale şi tranzitorii”);

,,Legile şi celelalte acte normative rămân în vigoare în măsura în care nu
contravin prezentei Constituţii” (alin. (1) al art. 11 din ,,Dispoziţii finale şi
tranzitorii”).

Aceasta e şi firesc. E vorba de norme care organizează puterile şi
autorităţile publice, privesc exercitarea drepturilor cetăţenilor, competenţa
autorităţilor, se referă la procedură etc. Tot astfel se prezintă şi dispoziţiile
imperative din domeniul dreptului privat (care ţin de ordinea publică), cum ar
fi normele care reglementează organizarea proprietăţii funciare, normele
privind starea şi capacitatea persoanelor etc.

Principiul ultraactivităţii (supravieţuirea legii vechi)
Acest principiu reprezintă excepţia de la principiul aplicării imediate a

legii noi. Esenţa lui constă într-o limitare, vremelnică, a abrogării legii vechi,
aceasta urmând să se aplice, cu titlul tranzitoriu, situaţiilor juridice în curs la
momentul intrării în vigoare a noii legi. Ca urmare, aplicarea acestei legi este
amânată până la consumarea respectivelor situaţii juridice.

Supravieţuirea legii vechi poate să rezulte dintr-un text expres din noua
lege sau poate fi dedusă pe cale de interpretare, avându-se în vedere finalitatea
legii noi. Un astfel de exemplu ni-l oferă art. IV din Constituţia Republicii
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Moldova (Titlul VII - ,,Dispoziţii finale şi tranzitorii”). Acest articol expres
stipula că ,,prevederile articolului 25, alineatul (4), ce ţin de termenul arestării,
nu se răsfrâng, până la 1 ianuarie 1995, asupra persoanelor care au comis
infracţiuni grave prevăzute de articolul 7 (1) din Codul Penal” (Facem
următoarele precizări: 1)Constituţia Republicii Moldova a intrat în vigoare la
27 august 1994; 2)E vorba de articolul 7(1) din Codul Penal vechi).

În rezolvarea acestor probleme, în literatura de specialitate, se face
distincţie între situaţiile juridice obiective (legale) şi situaţii juridice subiective
(individuale) [7, p.76]. Obiective sunt situaţiile ale căror conţinut este
determinat de lege. Pentru situaţiile juridice subiective conţinutul lor este
stabilit de părţi, prin voinţa lor liberă.

În cazul situaţiilor juridice obiective (legale) principiul este că legea nouă
se aplică imediat, înlăturând posibilitatea supravieţuirii legii vechi. Aşa se
întâmplă, după cum am menţionat anterior, în materia drepturilor reale, stării
civile şi capacităţii persoanelor fizice.

În cazul situaţiilor juridice subiective (individuale), principiul este că
aceste situaţii sunt supuse legii în vigoare la momentul constituirii lor, chiar şi
după intrarea în vigoare a legii noi.

O problemă primordială este şi cea a situaţiilor contractuale în curs.
Având în vedere că legea de bază a părţilor este contractul, când o lege nouă ar
veni să modifice pentru viitor, prin dispoziţiunile supletive, efectele
convenţiunilor ,,ea nu ar putea reglementa decât convenţiunile viitoare” [10,
p.24], astfel că, neputând modifica efectele chiar nerealizate încă ale
convenţiunilor anterioare, legea ieşită din vigoare va supravieţui. Acest lucru
rezultă, de exemplu, şi din dispoziţiile ce se conţin în alineatul (4) al art. 6 al
Codului Civil al Republicii Moldova: ,,În cazul situaţiilor juridice contractuale
în curs de realizare la data intrării în vigoare a legii noi, legea veche va
continua să guverneze natura şi întinderea drepturilor şi obligaţiilor părţilor,
precum şi orice alte efecte contractuale, dacă legea nouă nu prevede altfel”.
Motivele acestei soluţii ţin, în primul rând, de principiul libertăţii contractuale,
părţile contractuale fiind libere să dea forma şi conţinutul pe care îl doresc
(evident, în limitele prevăzute de lege) contractelor.

Este de reţinut însă că ultraactivitatea este aplicabilă numai în cazurile în
care asemenea situaţii sunt supuse unor norme permisive sau supletive, iar nu
în cele imperative.

Prin urmare, supravieţuirea legii vechi poate interveni numai atunci când
nu ar conduce la amânarea aplicării unor norme de ordine publică, de interes
general, cuprinse în noua lege. Aceasta este o limită a supravieţuirii legii vechi.

O altă situaţie în care se consideră că legea ieşită din vigoare trebuie să se
aplice, supravieţuind, este atunci când ,,legea nouă ar aduce o atingere
neechitabilă previziunilor legitime ale părţilor”, adică acele consecinţe pe care
au putut conta şi în vederea cărora ,,au făcut actul” [10, p.24]. Mai mult ca atât,
în acest caz, fiind implicat principiul echităţii, considerăm că supravieţuirea
legii ieşite din vigoare s-ar putea justifica chiar şi împotriva unor dispoziţiuni
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imperative ale legii noi. Chestiunea se pune cu acuitate în cazul unor legi noi,
adoptate sub influenţa unor grupuri de presiune, care urmăresc realizarea unor
interese economice sau de altă natură imediate. Să nu uităm nici perioada
dictaturii comuniste, a aservirii totale, caracterizată printr-o represiune internă
continuă şi o desconsiderare totală a normelor democratice, a drepturilor şi
libertăţilor omului. Multe ,,legi noi” au contribuit la înfrângerea şi chiar
violarea principiului echităţii.

Principiul neretroactivităţii legii
Acest principiu porneşte de la premisa conform căreia trecutul aparţine

legii vechi. Legii noi nu îi este permis a se raporta la trecut, adică a se aplica
situaţiilor juridice stabilite sub guvernarea legii vechi [9, p.270].

Acest principiu decurge din împrejurarea firească potrivit căreia statul nu
poate impune cetăţenilor să se supună unei legi ale cărei reglementări nu se
cunosc, întrucât legea încă nu există.

În viziunea profesorului universitar Costică Voicu, argumentele principale
pentru care operează principiul neretroactivităţii legii sunt următoarele:
– în primul rând, este vorba de argumentul ce vizează stabilitatea ordinii de

drept. O lege care s-ar aplica retroactiv ar produce un dezechilibru în
ordinea de drept;

– în al doilea rând, nu este echitabil, nu este just ca o lege să-şi extindă
efectele asupra unei stări de fapt şi raporturi consumate înaintea intrării în
vigoare a legii noi;

– în al treilea rând, legea nouă are ca scop principal să modeleze conduitele
prezente şi viitoare şi nicidecum cele trecute;

– în al patrulea rând, stabilind şi respectând principiul neretroactivităţii legii,
dreptul îşi reafirmă şi probează idealul de motor al progresului [11, p.162-
163].
După părerea profesorului universitar Sofia Popescu, principiul

neretroactivităţii legii este şi raţional, şi echitabil, şi poate fi justificat în două
moduri:
– Acest principiu este esenţial pentru protecţia libertăţii individuale, poziţiei

omului în faţa legii. Nu ar mai fi posibilă securitatea juridică pentru
particulari, dacă actele încheiate în conformitate cu dispoziţiile legii în
vigoare ar mai putea fi repuse în discuţie atunci când intervine o nouă lege.
Legea reprezintă un ordin al legiuitorului, iar ordinul este valabil pentru
viitor;

– Neretroactivitatea legii este justificată atunci când este privită prin prisma
interesului public, prin progresul pe care îl asigură legea nouă şi
necesitatea aplicării imediate. Dacă unei persoane, care s-a conformat legii,
i s-ar putea reproşa aceasta de o lege ulterioară care modifică termenii
reglementării, atunci legea şi-ar pierde forţa, autoritatea şi nimeni nu ar
mai îndrăzni să execute ordinul legii, de teama unei posibile legi ulterioare
[9, p.271-272].
Argumentele expuse rezultă dintr-o experienţă juridică îndelungată şi
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demonstrează că principiul neretroactivităţii garantează, în acelaşi timp,
promovarea legalităţii şi a echităţii, contribuie la instaurarea stabilităţii şi
ordinii de drept, garantează siguranţa subiecţilor de drept de a face un lucru
valabil şi legal. Totodată, ,, principiul neretroactivităţii - consideră profesorul
Dumitru Mazilu - elimină arbitrariul, făcând imposibilă - cel puţin sub aspect
legal - acţiunea unui organ de aplicare contrară acestui principiu” [6, p.201]. În
literatura de specialitate s-a atras atenţia că ,,într-o societate organizată, actele
juridice şi raporturile dintre particulari trebuie să fie la adăpostul oricărei
atingeri, de vreme ce părţile sau conformat normelor în vigoare” [10, p.20].

Principiul neretroactivităţii legii şi-a găsit consfinţirea şi în legislaţia
Republicii Moldova. În Constituţia Republicii Moldova se stipulează în mod
expres neretroactivitatea legii penale. Articolul 22 al Constituţiei,
intitulat ,,Neretroactivitatea legii” dispune: ,,Nimeni nu va fi condamnat pentru
acţiuni sau omisiuni care, în momentul comiterii, nu constituiau un act
delictuos. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsă mai aspră decât cea
care era aplicabilă în momentul comiterii actului delictuos”. Alin (1) al art.6 al
Codului Civil al Republicii Moldova precizează clar: ,,Legea civilă nu are
caracter retroactiv. Ea nu modifică şi nici nu suprimă condiţiile de constituire a
unei situaţii juridice constituite anterior, nici condiţiile de stingere a unei
situaţii juridice stinse anterior. De asemenea, legea nouă nu modifică şi nu
desfiinţează efectele deja produse ale unei situaţii juridice stinse sau în curs de
realizare”. Art. 8 al Codului Penal al Republicii Moldova, ,,Acţiunea legii
penale în timp”, prevede: ,,Caracterul infracţional al faptei şi pedeapsa pentru
aceasta se stabilesc de legea penală în vigoare la momentul săvârşirii faptei”.
De aici rezultă principiul că legea penală nu se aplică faptelor care, la data
când au fost săvârşite, nu erau prevăzute ca infracţiuni (neretroactivitatea legii
penale). În Hotărârea Curţii Constituţionale nr.32 din 29 decembrie 1998 se
menţionează expres că principiul neretroactivităţii legii consacrat în art.22 din
Constituţie ,,urmăreşte protejarea libertăţilor, contribuie la adâncirea securităţii
juridice, a certitudinii în raporturile interumane. Principala valoare a ordinii de
drept constă în posibilitatea oferită fiecăruia de a-şi conforma comportamentul
regulilor dinainte stabilite”.

Se poate conchide că, ori de câte ori nu se aduce atingere intereselor
personale ale individului şi în lipsa unor dispoziţii speciale, legea nouă este
considerată a fi de aplicare imediată, deci neretroactivă (lex reutro non agit).
Cu alte cuvinte, legea priveşte înainte, nu înapoi (lex prospicit, non respicit).

Retroactivitatea legii
Acesta este un principiu ce se opune principiului neretroactivităţii legii, o

excepţie a ultimului.
Dicţionarul limbii române moderne interpretează retroactivitatea ca o

acţiune ,,care se aplică unor fapte din trecut” [3, p.929].
Marea Enciclopedie Sovietică considera retroactivitatea legii ca ,,aplicarea

legii unor fapte, evenimente, acţiuni, care au avut loc până la adoptarea ei” [14,
p.383].
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Mica Enciclopedie Sovietică interpretează retroactivitatea legii ca
răsfrângerea acţiunii legii asupra unor raporturi juridice care au apărut până la
intrarea acesteia în vigoare” [16, p.769].

Profesorii S. A. Golunskii şi M. S. Strogovici, menţionau: ,,Regula
generală este următoarea: Legea este neretroactivă. Aceasta înseamnă că faţă
de fiece eveniment, faptă, relaţie se aplică acea lege care era prezentă când
evenimentul, fapta sau relaţia a avut loc; prin urmare, legea nouă se va aplica
numai faţă de acele evenimente care vor avea loc după publicarea ei” [15,
p.254]. Urmând logicii expuse de autori, putem conchide că retroactivitatea
legii presupune aplicarea legii noi faţă de evenimentele, faptele, relaţiile care
au avut loc până la publicarea ei.

Profesorul P. Nedbailo privea retroactivitatea legii ca răsfrângerea acţiunii
legii noi asupra faptelor şi raporturilor care au apărut până la intrarea în
vigoare a acesteia [17, p.200].

Profesorul Genoveva Vrabie consideră că retroactivitatea este aplicarea
legii unor fapte care s-au petrecut anterior intrării în vigoare [12, p.101].

Profesorul S. S. Alexeev consideră că retroactivitatea este ,,răsfrângerea
acţiunii actului normativ nou asupra faptelor şi consecinţelor juridice generate
de acestea, care au apărut până la intrarea în vigoare a actului nou” [13, p.463].

În viziunea profesorului A. A. Tille, retroactivitatea constituie o asemenea
acţiune a legii, prin care se presupune existenţa acesteia la momentul apariţiei
raportului juridic [18, p.96].

În Hotărârea Curţii Constituţionale nr.26 din 23 mai 2002 se
menţionează: ,,Principiul neretroactivităţii legii nu este un principiu absolut.
Or, art.22 din Constituţie prevede retroactivitatea normelor juridice penale mai
favorabile. În afară de aceasta, teoria contemporană a dreptului admite ca
excepţie de la principiul neretroactivităţii legii normele juridice cu caracter
imperativ – legile interpretative, precum şi normele juridice în care legiuitorul
a stabilit expres că ele se vor aplica retroactiv”

Pentru a înţelege particularităţile retroactivităţii legii (inclusiv, deosebirea
acesteia de principiul efectului imediat al legii noi), e important să ţinem cont
nu numai de faptul că raporturile juridice pot avea o durată în timp, ci şi faptul
că însăşi reglementarea juridică poate fi de durată lungă. În legătură cu
aceasta atragem atenţie la două momente.

În primul rând, cerinţa de a apela la legea nouă se formează în baza unor
consecinţe juridice neterminate. Dat fiind acest fapt, consecinţele ce nu au fost
duse până la capăt, apărute anterior, trebuie să se acomodeze, să se conformeze
legii noi.

În al doilea rând, e important să reţinem faptul că deseori reglementarea
juridică se termină prin emiterea unui act aplicativ. Dacă autoritatea
competentă s-a pronunţat deja şi a emis un act aplicativ care vizează drepturile
şi obligaţiunile pentru viitor, înseamnă că legea nouă ,,se întoarce înapoi” şi se
va pronunţa faţă de decizia emisă anterior [13, p.463-464].

Rezultând din cele spuse, facem unele precizări ce se referă la efectul
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imediat al legii noi. Un efect imediat al legii noi, în forma sa pură, e atunci
când drepturile şi obligaţiunile noi apărute nu au nici o rădăcină juridică în
trecut, adică au apărut pe loc gol, în virtutea legii noi. Dacă însă, până la
intrarea în vigoare a legii noi au apărut deja consecinţe juridice neterminate
sau dacă raportul ce durează în timp e soluţionat printru-un act aplicativ, atunci
acţiunea imediată a legii presupune ,,întoarcerea acesteia înapoi” –la faptele şi
consecinţele juridice apărute până la intrarea ei în vigoare.

Rezultând din particularităţile şi din gradul de finisare a consecinţelor
juridice apărute în baza legii vechi, retroactivitatea, după acest criteriu, în
viziunea profesorul S. S. Alexeev poate avea două forme: a) retroactivitatea
simplă; şi b) retroactivitatea de revizuire [13, p.464-465].

Simplă e retroactivitatea atunci când legea nouă guvernează faptele din
trecut, consecinţele juridice ale cărora încă nu au survenit. Ea se referă, în
particular, la acele relaţii, ce durează în timp, faţă de care a fost luată o decizie
ce se referă la drepturile şi obligaţiile subiecţilor pentru viitor. În acest
caz, ,,venirea legii noi în trecut” este parţială: ea se referă numai la acele fapte
care în măsură deplină nu au funcţionat, adică au apărut până la intrarea în
vigoare a legii noi, însă nu au generat consecinţe juridice definitive. Decizia
luată anterior se reexaminează doar la partea care ţine de drepturile şi
obligaţiile pentru viitor.

Retroactivitatea de revizuire e mult mai complexă. Ea presupune
guvernarea legii noi asupra faptelor, consecinţele juridice definitive ale cărora
au survenit, adică asupra faptelor, care au funcţionat deplin în baza actului
aplicativ emis. În acest caz, are loc reexaminarea (revizuirea) consecinţelor
juridice survenite anterior. Ele urmează să fie iarăşi determinate, dar de data
aceasta conform legii noi. Prin urmare, actul aplicativ este reexaminat şi faţă
de consecinţele juridice care de fapt au fost realizate.

Care sunt modalităţile de a da legii putere retroactivă? La acestea pot fi
atribuite următoarele: 1) Expressis verbis (Retroactivitatea expresă);
2)Caracterul retroactiv al legii rezultă din conţinutul ei; 3)Regula melior lex;
4)Legile interpretative [19, p.165-180].

După cum am menţionat anterior, retroactivitatea legii noi trebuie să fie
expres prevăzută de către legiuitor (expressis verbis), în temeiul dreptului său
de legiferare. În această privinţă profesorul Ion Craiovan are perfectă dreptate
menţionând! ,,Este evident că într-un regim de legalitate al statului de drept se
vor stabili şi unele norme de principiu la nivel constituţional sau de lege care
să împiedice şi să limiteze această posibilitate... şi, în orice caz, se va recurge
foarte prudent şi doar excepţional la o asemenea măsură, pentru a nu tulbura
desfăşurarea normală a relaţiilor sociale şi, de asemenea, nu se va admite o
atare prevedere care ar leza drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor” [2,
p.364]. În aceeaşi ordine de idei se exprimă şi profesorul Nicolae
Popa: ,,Întrucât efectul retroactiv al unei norme de drept apare ca o excepţie -
regula fiind neretroactivitatea - şi întrucât excepţiile sunt de strictă interpretare,
considerăm că atribuirea efectului retroactiv al unei norme trebuie expres
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specificată în conţinutul normei” [8, 163].
Caracterul retroactiv al legii rezultă şi din regula melior lex. Efectul

retroactiv al legii penale care prevede dezincriminarea unei fapte sau
răspunderea conform legii noi mai blânde rezultă din: a) Constituţia Republicii
Moldova; b) Codul Penal al Republicii Moldova din 18 aprilie 2002.

Aşa, de exemplu, conform art.22 al Constituţiei (,,Neretroactivitatea
legii), ,,nimeni nu va fi condamnat pentru acţiuni sau omisiuni care, în
momentul comiterii, nu constituiau un act delictuos. De asemenea, nu se va
aplica nici o pedeapsă mai aspră decât cea care era aplicabilă în momentul
comiterii actului delictuos”.

Dezvoltând şi concretizând prevederile constituţionale menţionate,
legiuitorul, prin art. 10 al Codului Penal (,,Efectul retroactiv al legii penale”)
stipulează: ,,(1) Legea penală care înlătură caracterul infracţional al faptei, care
uşurează pedeapsa ori, în alt mod, ameliorează situaţia persoanei ce a comis
infracţiunea are efect retroactiv, adică se extinde asupra persoanelor care au
săvârşit faptele respective până la intrarea în vigoare a acestei legi, inclusiv,
asupra persoanelor care execută pedeapsa ori care au executat pedeapsa, dar au
antecedente penale.

(2) Legea penală care înăspreşte pedeapsa sau înrăutăţeşte situaţia
persoanei vinovate de săvârşirea unei infracţiuni nu are efect retroactiv”.

Prin lege interpretativă se înţelege o lege care precizează sensul unei legi
anterioare obscure. Aceste legi se adoptă doar în cazurile când apare
necesitatea unor interpretări oficiale a legilor organice sau celor ordinare.
Subiectul în drept să interpreteze aceste legi este Parlamentul. Acest lucru
rezultă din conţinutul punctului c) al art.66 al Constituţiei (,,Atribuţiile de
bază”). Parlamentul va interpreta aceste legi prin acte interpretative ce vor
avea veşmânt juridic de lege şi vor avea aceeaşi forţă juridică ca şi legile
supuse interpretării. Legea interpretativă va fi pusă la vot şi va trebui să
acumuleze acelaşi număr de voturi necesare ca şi la adoptarea legii care se
interpretează. Legea va fi supusă promulgării şi va fi publicată în Monitorul
Oficial. Legea interpretativă se consideră parte componentă a legii interpretate,
adică face corp comun cu ea. Retroactivitatea acestor legi rezultă din faptul că
legea interpretativă nu generează noi norme juridice. Ea se referă doar la
normele juridice deja existente din legea interpretată şi va asigura doar o
corectă şi unitară aplicare a acestora. Prin urmare, problema neretroactivităţii
nu se pune. Actele făcute chiar anterior legii interpretative rămân reglementate
de legea veche, în sensul pe care i-l dă cea nouă. Nu este vorba de a înlocui o
lege obscură prin una mai clară, ci de a determina sensul primei [4, p.370].

O altă situaţie vom întâlni în cazul interpretării oficiale a legilor
constituţionale (a Constituţiei). Unica autoritate în drept să interpreteze oficial
Constituţia (legile constituţionale), conform art. 135, alin.(1), punctul b) al
Constituţiei este Curtea Constituţională. Pentru a interpreta oficial anumite
prevederi constituţionale, Curtea Constituţională va adopta actul interpretativ
sub formă de Hotărâre. Aceasta e şi firesc, deoarece unica autoritate legislativă
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a statului este Parlamentul (alin.1,art.60 al Constituţiei). Hotărârile Curţii
Constituţionale sunt definitive şi nu pot fi atacate sau contestate. În acelaşi
timp, ele sunt obligatorii pentru toţi subiecţii dreptului şi vor fi aplicabile
necondiţionat în cazul realizării prevederilor normativ juridice imperative.
Hotărârea interpretativă va fi publicată în Monitorul Oficial şi va face corp
comun cu legea interpretată. Exemplu de interpretare constituţională ne poate
servi Hotărârea nr.7 din 18.03.2004 a Curţii Constituţionale privind
interpretarea dispoziţiilor art.116 alin.(3) din Constituţie. Potrivit dispoziţiilor
art.116 alin.(3) din Constituţie, preşedinţii şi vicepreşedinţii instanţelor
judecătoreşti sunt numiţi în funcţie de Preşedintele Republicii Moldova, la
propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Curtea Constituţională a fost
sesizată, autorii solicitând interpretarea dispoziţiilor constituţionale enunţate în
sensul dacă termenul de 4 ani, pentru care sunt numiţi preşedinţii şi
vicepreşedinţii instanţelor judecătoreşti, priveşte toate instanţele, inclusiv
Curtea Supremă de Justiţie. Curtea Constituţională a concluzionat
următoarele: ,,În sensul art.116 alin(3) din Constituţie, dispoziţia privind
termenul de 4 ani, pentru care sunt numiţi în funcţie preşedinţii şi
vicepreşedinţii instanţelor judecătoreşti, se extinde asupra preşedintelui şi
vicepreşedinţilor Curţii Supreme de Justiţie, numiţi în funcţie în condiţiile
stipulate de art.116 alin (4) din Constituţie [5, p.188-189].
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Regimul politic include ansamblul metodelor şi mijloacelor de
conducere a societăţii, ansamblu care priveşte atât raporturile dintre stat şi
individ, cât şi modul în care statul dat asigură şi garantează drepturile
subiective.

Din punct de vedere al regimului politic se disting două categorii de
state: state cu regimuri politice democratice şi state cu regimuri politice
autocratice (totalitare).
Regimul de guvernare democratică

Democraţia, reprezintă aşa cum determină şi numele ei, acea formă
de guvernare şi regim politic în care puterea aparţine poporului. De altfel,
democraţia este definită şi ca o guvernare a poporului, prin popor şi pentru
popor. Democraţia şi regimul democratic se caracterizează prin anumite
trăsături esenţiale şi anume, prin pluralism, adică prin existenţa mai multor
partide cu programe proprii care concurează la exercitarea puterii. Democraţia
se bazează pe alegeri, prin scrutin universal, în desemnarea reprezentanţilor
poporului în organizarea puterii. Într-o democraţie se manifestă principiul
majorităţii, ceea ce înseamnă că deciziile, hotărârile se adoptă pe baza votului
majorităţii. De asemenea, regimul democratic se caracterizează prin libertatea
şi recunoaşterea opoziţiei. Deci, pentru existenţa unei democraţii este necesar
să se recunoască libertatea diferitelor opinii, programe politice şi posibilitatea
alternanţei la putere a unui partid sau unor partide cu alt partid (sau alte partide)
din opoziţie care poate deveni partid de guvernământ. Aceasta presupune
libertatea de contestare, de critică a politicii de guvernare şi de propunere a
unui program alternativ.

Democraţia şi regimul democrat presupun existenţa în societate a
drepturilor omului, adică cetăţenii trebuie să se bucure, să li se garanteze
drepturile şi libertăţile fundamentale, astfel cum ele sunt şi trebuie să fie
înscrise în legea fundamentală, în Constituţie. Desigur că toate aceste
caracteristici trebuie înţelese şi în sensul că statul şi puterea sânt puse în slujba
cetăţenilor, a persoanei, a individului, a omului. Statul şi organele sale ca
agenţi ai puterii sunt subordonaţi intereselor individului, situaţie opusă
concepţiei statului atotputernic, oprimator, dominator.

Democraţia poate să fie directă sau reprezentativă. Democraţia directă
presupune participarea directă a cetăţenilor la conducere, la adoptarea
deciziilor. Democraţia reprezentativă presupune alegerea de către cetăţeni a
organelor reprezentative prin intermediul cărora se exprimă voinţa şi interesele
poporului, alegeri care se fac prin vot. Desigur că evoluţia votului cunoaşte şi
are o istorie proprie, votul nu a fost de la început un vot universal, dar a
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devenit în societatea contemporană democratică, universal, egal, direct şi
secret.

Datorită caracteristicilor sale, la baza cărora stau societăţile destul de
numeroase ca populaţie, pe teritorii destul de extinse, ceea ce s-a generalizat a
fost democraţia reprezentativă. Democraţia directă este o formă mai rara, chiar
foarte rară, ea astăzi se întâlneşte în unele cantoane din Elveţia, unde într-
adevăr sânt organizate adunări populare ale întregii populaţii din cantonul
respectiv, o dată sau mai multe ori pe an, într-o anumită localitate, şi unde sânt
discutate şi aprobate unele hotărâri, legi ale cantonului respectiv.

În viziunea lui Spinoza “în statul democratic care se apropie cel mai
mult de starea naturală – toţi se leagă să lucreze, iar nu să judece şi să raţioneze
printr-o hotărâre comună; adică întru cât oamenii nu pot avea cu toţii exact
aceleaşi păreri, au făcut legământ să se aibă putere de lege acea părere care
întruneşte mai multe aprobări, rezervându-şi însă dreptul de a o schimba atunci
când vor vedea că e mai bine altfel. Prin urmare, cu cât li se îngăduie
oamenilor mai puţină libertate de gândire, cu atât ne îndepărtăm mai mult de
starea naturală şi în consecinţă, cu atât guvernarea devine mai violentă” [2 ,
p303].

În anii 90 ai secolului XX, în Africa, Asia şi, în special, în fostele
republici sovietice şi în alte foste state comuniste, s-au constituit numeroase
sisteme de guvernare democratice din punct de vedere formal, dar cu tendinţe
autoritare. Deşi acestea garantează alegeri libere şi au instituţii democratice,
protecţia împotriva imixiunii statului în drepturile civile ale cetăţenilor şi
controlul asupra puterii guvernamentale sunt, în general, reduse.

Lipsesc adesea structurile democratice libere din afara parlamentului,
din care să se poată dezvolta o societate civilă activă. Libertatea presei în astfel
de cazuri poate fi, de asemenea, restricţionată. Deoarece majoritatea acestor
state sunt foste dictaturi, situaţia critică poate constitui doar o scurtă etapă de
tranziţie pe calea spre o democraţie în dezvoltare.

Regimurile democratice, la rândul lor, pot fi: regimul democraţiei
liberale şi regimul democraţiei sociale. Particularităţile acestor regimuri rezultă
din coraportul statului cu societatea.

Regimul democraţiei liberale apare în condiţiile revoluţiilor
burghezo-democratice şi se caracterizează prin limitarea rolului statului şi prin
neamestecul statului în soluţionarea unor probleme de interes economic şi
social. Un asemenea regim e convenabil, în primul rând, păturilor sociale cu
venit satisfăcător. Când e vorba de păturile sociale vulnerabile, statele, cu un
asemenea regim, de multe ori sunt neputincioase şi nu pot întreprinde măsuri
radicale care ar îmbunătăţi substanţial starea de lucruri. În ceea ce priveşte
drepturile şi libertăţile omului, deşi sunt proclamate pe larg, de multe ori au un
caracter pur formal.

Regimul democraţiei sociale apare în condiţiile revizuirii valorilor
sociale. În acest fel, grijile şi problemele cetăţenilor devin publice, influenţând
şi structurând procesul decizional politic în instituţiile democratice. Statul
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intervine parţial, în scop reglator, conform principiilor pieţii libere şi
intereselor tuturor păturilor sociale şi, în deosebi, a intereselor păturilor
vulnerabile. Statele cu orientare social-democratică caută să ofere asigurări
complete cetăţenilor lor. Un asemenea stat îşi pune ca scop să influenţeze
asupra procesului de repartiţie a bunurilor materiale, conducându-se de
principiul echităţii sociale.
Regimul de guvernare dictatorială (regimul antidemocratic)

Regimul de guvernare dictatorială (regimul nedemocratic) îşi trage
rădăcinile din timpurile cele mai îndepărtate. El constituie o formă de
guvernare în care o singură persoană sau o oligarhie se află în posesia puterii
absolute, fără nici un control constituţional eficient. Alături de democraţia
constituţională, dictatura reprezintă una dintre cele două forme de guvernare.

Dictatura şi democraţia sunt forme de guvernare care se exclud
reciproc. În timp ce exercitarea democratică a puterii exprimă voinţa oamenilor
şi este supusă unui control sistematic, într-o dictatură, puterea total este
concentrată în mâinile unei singure persoane sau ale unui grup. De-a lungul
istoriei, s-au exercitat numeroase forme ale puterii dictatoriale. Încă din
antichitate au existat tirani avizi de putere, binefăcători opresivi şi clici militare
naţionaliste.

În ciuda varietăţii de manifestări istorice, toate dictaturile prezintă
trăsături comune. Un dictator propriu-zis îşi revendică puterea pentru o
perioadă nelimitată. Separaţia puterilor în stat este abolită. Toate autorităţile
publice sunt formate din adepţii loiali regimului. Drepturile fundamentale ale
omului şi participarea acestuia în procesul decizional sunt reduse, sau chiar
anulate, orice opoziţie este suprimată, mai mult sau mai puţin violent.

Maurice Duverger împarte dictaturile, după rolul pe care îl
îndeplinesc acestea în conflictul dintre două sisteme (unul vechi şi altul nou) în
două categorii:

– dictaturi revoluţionare, care accelerează instaurarea noilor
structuri;

– dictaturi reacţionare, care tind să frâneze revoluţionarea
noilor structuri, căutând să le menţină pe cele retrograde.

Datul raţional după care se orientează M. Duverger în clasificarea sa
sunt drepturile şi libertăţile cetăţenilor, formulate de Declaraţia din 1789. Dacă
respectivele drepturi şi libertăţi sunt restrânse, atunci dictatura e reacţionară,
dacă sunt extinse, atunci dictatura e revoluţionară.

Referindu-se la clasificarea propusă de M. Duverger, profesorii
Gheorghe C. Mihai şi Radu I. Motică, pe bună dreptate, menţionează:
„Termenii „reacţionar” – „revoluţionar” aparţin doctrinei ideologice, în primul
rând; deci au un conţinut partizanal. În al doilea rând, un stat poate, din raţiuni
conjuncturale, politico-militare sau social-economice, să restrângă drepturile şi
libertăţile fundamentale sau să le dea o formă rigidă de afirmare şi atunci, deşi
e revoluţionar în fond, să fie reacţionar situaţional. În al treilea rând, Duverger
nu înţelege că orice nou izvorăşte din vechi, adică, mai simplu, că
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revoluţionaritatea izvorăşte din reacţionalitate, ambii termeni fiind ambigeni şi
utilizaţi partizanal. Nu se ştie clar: dacă e revoluţionară, o dictatură e justificată
sau nu?” [1, p.179].

Cele mai vechi forme ale dictaturii sunt despotiile şi tiraniile.
Regimul despotic (de la grecescul despotia – putere nelimitată) e caracteristic
monarhiilor, ca formă de guvernământ, mai precis, monarhiei absolute. Ca
formă specială de regim politic a fost evidenţiată încă de Platon. Despotia a
predominat, în deosebi, în statele care aveau la bază modul asiatic de producţie.
În condiţiile despotiei, puterea total este concentrată în mâinile monarhului şi a
adepţilor lui. O varietate a despotismului este despotismul luminat sau
despotismul benevol. Acest regim a fost inspirat de iluminism şi e caracterizat
de reforme legislative, sociale şi educaţionale realizate de monarhul absolutist.
Printre cei mai cunoscuţi despoţi luminaţi se numără Frederic II, Petru I,
Ecaterina II, Maria Tereza, Iosif II, Leopold II. Aceștia, pe timpul lor (sec.
XVIII), au instituit reforme administrative şi economice, au promovat
liberalitatea cultelor, dar nu au realizat nici o reformă care să le submineze
autoritatea sau să schimbe orânduirea socială.

Regimul tiranic, de asemenea, e bazat pe puterea nelimitată a
monarhului, ca şi despotul este un conducător absolut, crud, agresiv. Dar, spre
deosebire de despot, ajunge la putere într-un mod nelegitim sau moşteneşte
puterea obţinută în acest mod. Deşi tiranii înlocuiesc de obicei regimuri
aristocratice nepopulare, grecii erau nemulţumiţi de autocraţia ilegală şi cei
care îi ucideau pe tirani erau onoraţi.

Autoritarismului, îi sunt caracteristice şi multe alte forme, care s-au
manifestat, mai ales, în secolul XX. O caracteristică a secolului XX este
încercarea unor dictaturi nu doar de a –şi asigura propria autoritate, ci şi de a o
face în numele unei utopii sociale promovate la scară largă, urmărind să
revoluţioneze radical societatea. Milioane de oameni au căzut victime acestor
ambiţii.

Fascism şi dictaturi militare
După primul război mondial, în Italia a câştigat teren o mişcare

naţionalistă, coagulată în jurul unui fost socialist, Benito Mussolini. Adepţii
mişcării îşi spuneau fascişti, după anticul simbol roman al puterii, un mănunchi
de nuiele de mesteacăn (în latină: fasces). În 1924, Mussolini a profitat de criza
guvernamentală pentru a anihila instituţiile democratice şi a instaura un tip
complet nou de conducere, dictatorială. Acesta a devenit rapid un model pentru
mişcările naţionaliste de dreapta, pentru ca, mai apoi să câştige influenţă
politică la nivel mondial.

În 1933, o formă a fascismului, naţional-socialismul, a ajuns la putere
în Germania, avându-l ca exponent pe Adolf Hitler, care a adoptat şi promovat
rasismul extrem ca ideologie.

Până în 1945, regimurile fasciste de guvernare au înlocuit
democraţiile parlamentare din Spania, Portugalia. Scopurile fasciştilor au
diferit atât de mult de la o ţară la alta, încât cu greu se poate vorbi despre o
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doctrină fascistă unică şi omogenă. Din punctul de vedere comun, fasciştii
aveau o orientare marcat anticomunistă, anticapitalistă, antidemocratică şi
antiliberală. Folosirea violenţei ca pârghie politică a fost glorificată. Poporul
era considerat ca o „masă” lipsită de voinţă proprie, care trebuie să se supună
necondiţionat liderului: „il duce”, „furer”. Hitler, un demagog, care ştia să
câştige simpatia maselor, şi-a propus ca scop reorganizarea completă a Europei,
conform teoriei sale rasiale, decretând că oamenii „valoroşi” din punct de
vedere rasial, arienii, trebuie să domine rasele „inferioare”, ca rasă
„superioară”.

Multe din prevederile ideologiei fasciste, cum sunt anticomunismul,
idealurile militariste de educaţie a tineretului şi excesiva mândrie naţională au
fost ulterior preluate de dictaturile militare. Huntele militare au venit la putere
în statele instabile din punct de vedere social. Astfel, grupuri de ofiţeri şi-au
forţat accesul la putere, de obicei, sub pretextul stabilizării ţării şi reformării
structurilor ei. În Chile (1973-1990), Argentina (1976-1983), Grecia (1967-
1974), de exemplu, întâi s-au instaurat dictaturi în forţă, apoi au fost
suspendate drepturile democratice şi, ca urmare, au fost arestaţi sau ucişi mii
de adepţi ai opoziţiei. Dictaturile militare pot, uneori., să accepte şi unele
măsuri democratice, dar numai în limita în care nu e pusă sub pericol dictatura
instaurată.

Totalitarismul este o formă de regim dictatorial bazat nu doar pe
teroare, ci şi pe sprijinul maselor mobilizate printr-o ideologie care, impune în
societate un nou sistem de valori şi îşi extinde autoritatea asupra sferelor
publice. Propaganda masivă este şi ea caracteristică acestui tip de dictatură,
urmând manipularea populaţiei încă din copilărie, pentru a-i integra pe toţi
cetăţenii în organizaţiile de stat sau în cele afiliate statului. Teroarea împotriva
„duşmanilor poporului” e menită să înfrângă voinţa liberă a populaţiei şi s-o
transforme într-o masă docilă, aservită total. Totalitarismul şi-a găsit expresie,
iniţial, în URSS, iar apoi într-o serie de „state frăţeşti”. În condiţiile
totalitarismului se instituie dictatura leninistă, stalinistă a Partidului Comunist.
Opozanţii politici, real sau presupuşi, au fost eliminaţi prin „epurarea regulată
a partidului, armatei şi administraţiei”.

În prezent, regimurile care marchează puterea absolută a unei singure
persoane, sau a unui mic grup, aplicând ideologia socialistă, sunt numite
„staliniste”. Exemplu ne poate servi Coreea de Nord în frunte cu conducătorul
stalinist Kim Jong II.

Regimul comunismului primitiv a fost instaurat în Cambodgia, între
1976 şi 1979 de către khmerii roşii, sub conducerea lui Pol Pot. Ei au instaurat
un regim derivat din maoism, deosebit de agresiv, care a supus ţara unui proces
de remodelare socială care urmărea crearea unui stat comunist ţărănesc.
Întreaga populaţie din oraşe, inclusiv copii, bătrâni şi chiar bolnavi, a fost
strămutată la ţară, unde a servit drept forţă de muncă pentru ţărani. Când
producţia agricolă nu a crescut conform aşteptărilor, Pol Pot a ordonat
lichidarea sistematică a numeroase comunităţi. Au fost persecutaţi în special
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intelectualii – era suficient să porţi ochelari pentru a fi considerat intelectual.
Fiind consideraţi „consumatori inutili”, au fost exterminaţi în masă.
Aproximativ două milioane de cambodgieni au căzut victime acestei terori. În
1979, trupele vietnameze l-au îndepărtat pe Pol Pot de la putere.
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Statul şi dreptul perioadei de tranziţie
Această calitate se atribuie statelor şi sistemelor de drept care nu se

încadrează în sistemul existent al tipurilor istorice de stat şi drept şi se află la
intersecţia unor tipuri istorice diferite. Ca regulă, aceste state şi sisteme de
drept apar în urma unor tulburări sociale de proporţie (revoluţii, lovituri de stat,
războaie, reforme radicale nechibzuite până la capăt etc.). Starea de tranziţie a
statului şi dreptului nu e ceva neobişnuit, ieşit din comun, sau, cu atât mai mult,
excepţional. Aceasta e o stare comună caracteristică statelor şi sistemelor de
drept care obiectiv există în toate societăţile şi în toate regiunile lumii. Ea se
întâlneşte pe parcursul întregii istorii de dezvoltare a statului şi dreptului.
Calitatea de stare de tranziţie statul şi dreptul o capătă în situaţia când acestea
se află între două tipuri istorice distincte, urmând să treacă la unul din ele.

Statelor tranzitorii le sunt caracteristice următoarele trăsături. În
primul rând, statele acestei perioade nu au o bază socială solidă, stabilă, fapt ce
determină caracterul lor provizoriu, de durată relativ mică.

În al doilea rând, acestor state le este caracteristică o stratificare
socială exagerată, prezenţa unor interese sociale, diametral opuse, lipsa unei
pături sociale mijlocii care ar putea asigura statului stabilitate.

În al treilea rând, aceste state au o economie tranzitorie specifică, cum
ar fi, bunăoară, trecerea de la o economie haotică la una civilizată, de la o
economie planificată centralizată la o economie de piaţă.

În plan politic, acestor societăţi le pot fi caracteristice anumite blocuri
sociale, cum ar fi, de exemplu, cazul statelor care s-au eliberat de jugul
colonial în a doua jumătate a secolului XX, unde diferite pături sociale s-au
unit, având ca bază interesul naţional general.

Practica internaţională de dezvoltare statală ne convinge în faptul că
nu au existat state care să nu fi trecut prin perioade de tranziţie. E altceva că
acestea la diferite popoare, la diferite etape de dezvoltare istorică, pot fi mai
scurte sau mai îndelungate.

Pentru orice ţară, perioada de tranziţie constituie o etapă specială de
evoluţie nu numai a statului şi dreptului, ci şi a societăţii însăşi, pe baza căreia
acestea apar, se dezvoltă, îşi schimbă substanţial toate aspectele. Procesul
tranzitoriu, de la un tip istoric de stat şi drept la altul, e unul complex,
multidimensional, contradictoriu. Aflându-se în centru procesului respectiv şi
având o influenţă majoră, statul, ca regulă, urmează să soluţioneze două sarcini
complexe ce se condiţionează reciproc. Una din ele, e bogată de reorganizarea
mecanismului statal, de schimbarea esenţei, conţinutului, structurii, formelor,
metodelor şi mijloacelor de activitate. Cea de-a doua sarcină se referă la
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schimbarea societăţii, reformarea economiei, stabilirea unor noi orientări în
politica internă şi externă, formarea unei noi ideologii etc.

De remarcat şi faptul că, la una şi aceeaşi etapă de dezvoltare istorică,
deosebim perioade de tranziţie ce se deosebesc radical unele de altele. Acest
lucru se observă şi la etapa contemporană. Astfel, perioadele de tranziţie a
unor state din Africa, Asia, America Latină se deosebesc esenţial de perioadele
de tranziţie a statelor din Europa Centrală şi de Est. Acelaşi lucru poate fi spus
şi despre statele care au apărut în urma prăbuşirii imperiului sovietic,
dezmembrării altor state, cum ar fi cazul fostei Iugoslavii. Având ca bază
diverse ideologii, diverse niveluri de dezvoltare istorică, sarcinile propuse
pentru perioada de tranziţie de către aceste state pot fi cele mai diferite. Ca
urmare, rezultatele tranziţiei acestor state uneori pot fi chiar diametral opuse.

Politologul englez A.Aslund consideră că pot fi posibile patru moduri
de abordare a problemei tranziţiei şi, evident, fiecărui mod de abordare a
problemei poate să-i corespundă modelul său de stat de tranziţie [1, p.181].

Primul mod de abordare a problemei constă în faptul că, determinând
locul şi rolul statului în perioada de tranziţie, acestuia i se atribuie un rol
exagerat de mare; el este privit ca un stat atotcuprinzător, stat care poate să se
implice în toate problemele societăţii. O asemenea abordare a rolului statului
în perioada de tranziţie se asociază cu un stat totalitar şi, evident, nu are nici o
perspectivă.

Al doilea mod de abordare a problemei locului şi rolului statului în
perioada de tranziţie, porneşte de la premisa conform căreia statul este
totalmente corupt şi e chemat să exprime voinţa şi să apere interesele elitei
corupte ce se află la putere. Asemenea exemple de state ne pot servi ţările din
lumea a treia şi unele ţări ce se află în perioada de tranziţie de la socialism spre
capitalism.

Al treilea mod de abordare a problemei, propune constituirea şi
funcţionarea unui stat liberal, activitatea căruia trebuie să fie îndreptată iniţial
spre asigurarea societăţii cu toate cele strict necesare pentru societate.

Acest mod, în viziunea experţilor occidentali, este cel mai răspândit şi
se consideră cel mai de perspectivă în perioada de tranziţie de la o economie
planificată, strict centralizată spre o economie de piaţă, adică de trecere de la
socialism spre capitalism.

Al patrulea mod de abordare a problemei, se bazează pe ideea statului
social-democrat, care urmează să ia locul statului socialist. Particularitatea
distinctă a acestui stat se manifestă mai întâi de toate, prin faptul că statul
acesta îşi asumă cel mai înalt grad de răspundere socială faţă de populaţie [1,
p.181].

Teoria statului social-democrat e strâns legată de asemenea teorii,
cum ar fi, de exemplu, teoria statului social, teoria statului prosperităţii
generale, teoria capitalismului poporului ş.a.
Statul şi dreptul musulman (islamic)

În literatura juridică de specialitate, de obicei, se vorbeşte frecvent
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despre dreptul musulman (islamic). Despre particularităţile statului musulman,
deşi se vorbeşte, nu se menţionează nimic ca despre un tip istoric de stat.
Totuşi, multe din particularităţile acestuia ca un stat contemporan şi faptul că
în prezent, conform datelor Organizaţiei conferinţei islamice (OCI), există 56
de ţări în care islamul fie că e practicat de majoritatea locuitorilor, fie că e
religie de stat [4, p.313], ne conving în necesitatea recunoaşterii unui asemenea
tip istoric de stat şi drept.

Se ştie că islamul [3, p.146-163; 14] este o mare religie a lumii, care a
apărut în Orientul Mijlociu, după iudaism şi creştinism. A fost propovăduită
mai întâi în Arabia de către profetul Mahomed, în secolul VII. Cuvântul arab
islam înseamnă „renunţare, supunere” şi arată care este ideea fundamentală a
religiei islamice: credinciosul musulman acceptă „să renunţe la voia lui pentru
voia lui Allah”. Allah (în arabă, Dumnezeu) este văzut ca fiind unicul
Dumnezeu, creatorul, susţinătorul şi salvatorul lumii. Voia lui Allah, căreia
oamenii trebuie să i se supună, este adusă la cunoştinţa acestora prin
intermediul scrierilor sfinte, adunate într-o singură carte, Coranul, pe care
Allah i-a relevat-o lui Mahomed, trimisul său pe Pământ. Islamul îl consideră
pe Mahomed ultimul dintr-un lung şir de profeţi (Adam, Avraam, Moise, Iisus
şi alţii), afirmând că mesajul acestuia completează şi desfiinţează în acelaşi
timp revelaţiile atribuite profeţilor ce i-au precedat.

Chiar de la apariţia islamului, Mahomed a insuflat părtaşilor săi
conştiinţa unei identităţi de grup şi a legăturii dintre membrii acestuia, datorată
credinţei. Această conştiinţă a unităţii s-a dezvoltat în parte şi din cauza
persecuţiilor la care adepţii noii religii erau supuşi la Mecca. Remarcabila
dimensiune socio-economică a practicilor religioase islamice a jucat şi ea un
rol important în consolidarea acestei legături de credinţă. Termenul islam
începe să definească o comunitate – stat în 622, când profetul Mahomed se
instalează la Medina, unde învăţăturile sale sunt acceptate fără rezerve. În
această perioadă, islamul şi-a definit caracterul specific de religie care îmbină
atât aspectele spirituale, cât şi pe cele laice ale vieţii, încercând să impună
reguli atât în relaţia individului cu Dumnezeu, cât şi în relaţiile dintre oameni
în cadrul unei organizări sociale bine conturate.

Astfel, au fost create nu doar o doctrină religioasă islamică, ci şi o
jurisprudenţă islamică, un stat islamic şi alte instituţii care să conducă această
comunitate.

Baza social-economică a conceptului islamic despre stat are ca
fundament prevederile Declaraţiei universale islamice privind drepturile
omului din 19 septembrie 1981, ce rezultă direct din Coran. Astfel:

– În activitatea lor economică, toţi oamenii au dreptul să se
folosească de bogăţiile naturale, care sunt bunuri date de Allah. Oamenii au
dreptul să dispună de mijloacele de existenţă, în conformitate cu legea (şaria).
Şaria islamică sau legea musulmană se referă la totalitatea poruncilor sau
interdicţiilor din Coran şi din Sunnah (stilul de viaţă al profetului Mahomed);

– Fiecare om are dreptul la proprietate, pe care o posedă
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individul sau împreună cu alte persoane. În cazul unor necesităţi de ordin
social general, naţionalizarea unor mijloace economice este legitimă;

– Doctrina serviciilor sociale, înţelese ca uşurare a suferinţelor
şi ajutare a celor aflaţi în nevoi, face integral parte din învăţătura islamului.
Săracii au dreptul la o anumită parte din avuţia bogaţilor. Acest lucru se face
printr-o taxă obligatorie, numită zakat (în arabă, purificare; denumirea indică
faptul că o astfel de plată face averea ce-i rămâne unui om să fie pură din punct
de vedere religios şi legal). Dania aceasta, adică zacatul este unicul impozit
permanent pe care îl impune Coranul şi se plăteşte anual, în mărime de 2,5% în
cereale, vite şi bani, în dependenţă de averea fiecăruia. Statul colectează zakat,
care este folosit mai ales pentru a-i ajuta pe săraci. Coranul, însă menţionează
şi alte scopuri ale zacatului: răscumpărarea prizonierilor de război musulmani,
plata datoriilor mari, plata salariilor colectorilor de impozite (şi, prin extensie,
a celor din învăţământ şi sănătate) şi crearea unor locuri de adăpost pentru
călători.

Toate mijloacele de producţie urmează să fie utilizate pentru
satisfacerea intereselor întregii comunităţi sociale (Umma); ele nu pot fi
neglijate sau administrate rău. În scopul asigurării unei economii echilibrate şi
evitarea exploatării, legea islamică interzice monopoliile, limitează activitatea
comercială, interzice camăta. Dumnezeu promite prosperitate celor care le dau
săracilor, acest fapt fiind privit ca un credit pe care Dumnezeu îl face să
crească mult mai mult decât dobânda pe care ar avea-o din camătă. Să strângi
bani fără să le dai ce li se cuvine săracilor atrage pedepsele cele mai grele pe
lumea cealaltă, acest fapt fiind considerat una dintre cauzele majore ale
decăderii societăţilor pe lumea asta. Din aceste considerente doctrina socio-
economică propagă ideea unei comunităţi puternic consolidate a credincioşilor,
care sunt declaraţi „fraţi unii într-alţii”. Musulmanii sunt descrişi ca fiind
„comunitatea de mijloc ce mărturiseşte pentru omenie”, „cea mai bună formă
de comunitate produsă pentru omenire”, a cărei funcţie este „să impună binele
şi să interzică răul”. Sunt puse în evidenţă cooperarea şi „sfaturile bune” în
cadrul comunităţii, iar adversarii din cadrul comunităţii trebuie să fie
combătuţi şi înfrânţi chiar şi cu forţa armelor, dacă problemele nu pot fi
rezolvate prin convingere şi arbitraj [3, p.150];

– În societate sunt admise toate formele de activitate
economică, cu condiţia că acestea nu aduc prejudicii intereselor comunităţii
(Ummei), nu încalcă legile şi nu atentează la valorile islamice.

Seminarul internaţional cu tema: „Statul şi politica în condiţiile
islamului”, organizat între 3-6 august 1983, la Londra, de Institutul Musulman
pentru cercetare şi planificare, a adoptat o Declaraţie cu privire la conceptul
ordinii islamice, din care rezultă unele trăsături esenţiale ale statului musulman.
Printre acestea se evidenţiază următoarele două trăsături:

1) Toată puterea aparţine, în exclusivitate, lui Allah şi de aceea orice
stat musulman, subordonat puterii şi ideologiei islamice, prin însăşi natura sa
se opune conducerii de către Allah;
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2) religia şi politica (practica politică) constituie un tot întreg şi, ca
urmare, orice interpretare a islamului, având ca bază separarea religiei de
politică, este inadmisibilă pentru Umma – statul musulman unic, creat în baza
islamului [16, р.105-106].

Remarcăm şi următoarele trăsături caracteristice statului musulman.
Islamul nu recunoaşte ierarhia clericală şi nu are un conducător

religios. Există, totuşi, instituţii religioase şi centre de pregătire care au învăţaţi
(şeici) renumiţi în toată lumea. În plus, în toate ţările musulmane există un
învăţat religios (mufti) numit de stat, ale cărui sfaturi şi interpretări (fatwa) se
bucură de mare autoritate. Mişcările islamice în dezvoltare dar şi diferiţi
credincioşi apolitici nu mai recunosc aceste autorităţi controlate de stat.
Dimpotrivă, ei cred în predicatori independenţi. Alături de şeicii populari cu
pregătire clasică, există şi predicatori care pledează pentru un nou stil şi îşi
cuceresc audienţa prin mijloace media, precum televizorul, internetul, casetele
ş.a.

Islamul îşi găseşte reflectare directă în simbolurile statului, în
Constituţii, Regulamente fundamentale. Astfel, drapelul Arabiei Saudite
conţine Shah adah: „Nu există nici un alt zeu în afara lui Allah, iar Mahomed
este trimisul Său”. În Regulamentul din 1992, adoptat în Arabia Saudită se
consfinţesc următoarele: „Bazele sistemului puterii” (art.1): „Regatul Arabia
Saudită este un stat arab suveran. Religia lui este islamul. Constituţia o
constituie cartea sacră a Atotsupremului Allah şi Sunnah Prorocului Său”.

Subordonarea statului principiilor islamului este proclamat direct în
constituţiile din Maroc, Tunisia, Siria, Mauritania, Iran, Pakistan; codurile
civile ale Egiptului, Siriei, Irakului propune judecătorilor să completeze
lacunele legilor, urmând principiilor dreptului musulman. Legile Indoneziei
prevăd corespunderea instituţiilor dreptului principiilor islamului.

O particularitate a statului musulman o constituie prezenţa unui şef de
stat cu o putere exagerat de mare. Ca urmare, în multe state s-a păstrat
monarhia absolută sau dualistă (Regatul Arabia Saudită, Sultanatul Oman,
şeihatele Peninsulei Arabia, Maroc). Forma republicană de guvernământ, de
cele mai multe ori, îmbracă veşmântul unei republici superpresidenţiale
(Algeria, Egipt, Irak, Liban, Libia, Sudan, Mauritania, Yemen). Prezintă
interes guvernarea duală în Iran. Deşi Republica Islamică Iran are un
parlament ales democratic şi un şef de stat, puterea acestora este mult redusă.
Un „consiliu al gardienilor”, format din 12 bărbaţi trebuie să aprobe toate
legile şi reglementările, verificând compatibilitatea lor cu islamul. Liderul
religios, conducătorul suprem este ales de către adunarea experţilor şi deţine
cea mai mare autoritate. El este comandantul suprem al forţelor armate,
numeşte judecătorii, tot lui aparţinându-i decizia finală în cadrul disputelor.
Ayatallahul Khomeini, fost lider spiritual al revoluţiei islamice din Iran, din
1979, conducător suprem până în 1989, este venerat şi la ora actuală.

În mecanismul de stat al ţărilor musulmane un rol special revine
armatei. Uneori influenţa armatei asupra sistemului politic se manifestă prin
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prezenţa organelor comandamentelor supreme ale armatei, care exercită mai
multe funţii ale statului.

Specific pentru statele musulmane e şi faptul că unele funcţii,
caracteristice statului, sunt îndeplinite de autorităţi nestatale. Astfel, în
majoritatea absolută a monarhiilor din Golful Persic activează judecătorii ale
şariatului islamic. În „Cartea despre judecători”, scrisă în sec.X şi păstrată
pînă în prezent, se menţionează că funcţia de judecător e o activitate
dumnezeiască, îl înalţă pe om, îi acordă acestuia stimă şi respect; a fi judecător
înseamnă a îndeplini o obligaţiune religioasă faţă de comunitatea credincioşilor.
Pe de altă parte, funcţia judecătorească inspiră omului nelinişte sufletească şi
teamă. Îndeplinirea acestei funcţii se înţelege, de fiecare, ca fiind o adevărată
încercare şi năpastă [15, р.14]. Încă la etapa islamului timpuriu se
preîntâmpina că judecătorul care va comite nelegiuiri „va fi tăiat fără cuţit”;
„din trei judecători, doi se vor duce în iad şi doar unul în rai”, „a tinde să fii
judecător e o prestaţie, deşi funcţia e plătită bine” [15, p.14-15].

Într-o situaţie specială nimereşte şi oricare alt jurist din lumea
musulmană. În legătură cu aceasta, autorul francez L.Milliot menţiona: „Un
jurist musulman este deprins să gândească că dreptul e construit din decizii
concrete ce se pronunţă zi cu zi, rezultând din necesităţile concrete ale
momentului, şi nu din principiile generale înaintate a priori, din care, mai apoi,
se decide pentru fiecare situaţie. El va evita să facă generalizări şi chiar să dea
definiţii” [8, p.441, 448].

Formal, statul musulman are la bază egalitatea tuturor membrilor
societăţii. Deosebirile şi privilegiile bazate pe poziţia în trib sau de rasă au fost
respinse atât în Coran, cât şi în renumita „Cuvântare de rămas-bun” a
profetului Mohamed, pe care a ţinut-o cu puţin timp înainte de moarte. Toţi
oamenii sunt, astfel, consideraţi „copii cu drepturi egale ai lui Adam” şi
singura diferenţă recunoscută în ochii lui Dumnezeu se bazează pe faptele
bune şi pe pietate. Străvechea instituţie arabă a răzbunării inevitabile (tha’r) –
potrivit căreia cel care era executat nu era neapărat ucigaşul, ci un individ de
acelaşi rang cu cel ucis – a fost anulată. Idealul preislamic etic de bărbăţie a
fost înlocuit cu unul mai uman, de virtute morală şi credinţă [3, p.150-151]. Cu
toate acestea, conform unei legi, adoptate în 1981, (în Republica Islamică Iran,
199 articole ale acesteia revin la prevederile islamice tradiţionale ale dreptului
penal: folosirea pe larg a pedepsei capitale, biciuirea, baterea cu pietre a
vinovatului, pedeapsa conform legii talionului. În multe privinţe, în acelaşi
mod, s-a procedat în Pakistan, Sudan, Mauritania.

În general, legea penală islamică tinde să îi surprindă pe cei care nu
cunosc cerinţele clare ale unui proces (de exemplu, cel puţin patru martori),
aplicând pedepse foarte aspre pentru anumite infracţiuni, precum omorârea cu
pietre a soţului sau soţiei care a comis adulter. Totuşi, aplicarea lor, nefiind
categorică, este exercitată doar în puţine ţări musulmane [4, p.313].

Trăsături specifice sunt caracteristice, practic, în toate ramurile
dreptului musulman. Aşa, de exemplu, islamul propovăduieşte căsătoria, iar
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Coranul consideră celibatul un fapt absolut excepţional. De aceea, monahismul
ca mod de viaţă este aspru criticat în Coran. Poligamia, practicată în Arabia
preislamică, este permisă de Coran, care limitează însă numărul soţiilor
simultane la patru, iar această permisiune este condiţionată de faptul că tuturor
soţiilor trebuie să li se facă dreptate.

Potrivit eticii generale a Coranului, legătura maritală se bazează pe
„dragoste reciprocă şi milă”, iar soţii sunt consideraţi „fiecare podoabă
celuilalt”. Legile moştenirii, prescrise de Coran, tind şi ele să confirme ideea
unei familii centrale – soţ, soţie şi copii, precum şi părinţii soţului.

Dreptul părinţilor de a fi bine trataţi este clar evidenţiat în islam, iar
Coranul proslăveşte pietatea filială, şi în special dragostea faţă de mamă, ca o
virtute importantă.

Începînd cu mijlocul secolului al XIX-lea, în multe state musulmane
are loc reformarea legislaţiei. Acest proces are loc în domeniile în care
conflictele cu prevederile tradiţionale islamice sunt mai slabe.

După al doilea război mondial, au loc schimbări esenţiale în diverse
ramuri ale dreptului musulman. Tot mai mult, se vorbeşte despre procesul de
aculturaţie juridică, care desemnează „procesul de interacţiune a două culturi
sau tipuri de cultură, precum şi modificările care se produc ca urmare a
comunicării dintre ele. Exegeza de specialitate precizează faptul că
„aculturaţia” reprezintă mai mult decât simplul „contact” cultural; aculturaţia
presupune interacţiunea dintre cele două culturi, întrepătrunderea acestora şi
efectul lor sintetic, nu o simplă „întâlnire”, „atingere” a celor două entităţi
culturale, Astfel, aculturaţia se prezintă ca un proces social complex, care
include aspecte privind „înlocuirea unor elemente culturale, combinarea unor
elemente în complexe culturale noi, respingerea totală a unor elemente” [2,
p.18]. Efectul principal al aculturaţiei juridice constă în transplantarea în
sistemul juridic autohton a elementelor juridice străine. Ca urmare, în dreptul
musulman şi-au găsit oglindire o serie de prevederi normativ-juridice, în
special, din sistemul dreptului romano-germanic, sistemul european. În această
ordine de idei, sunt semnificative schimbările radicale care au avut loc în
Turcia. Astfel, Imperiul otoman, care a dominat timp de peste 600 de ani s-a
destrămat în 1918, după ce revoluţia Junilor Turci i-a precipitat dispariţia.
Turcia a fost proclamată Republică în 1923, sub conducerea lui Mustafa
Kemal Ataturc, iar califatul a fost abolit în 1924.

S-ar părea, că lumea musulmană îşi cedează poziţiile, se află într-un
proces de decădere. Încă din 1917, unul din reformatorii moderni ai islamului
Muhamed Igbal a menţionat că „musulmanii din ziua de azi preferă să
hoinărească fără scop prin valea misticului elenico-persan, care ne învaţă să
închidem ochii faţă de realitatea dură din jurul nostru şi să ne fixăm privirea pe
ceea ce este descris ca „iluminare”. Reacţia sa a fost severă: „Din punctul meu
de vedere, această automistificare, acest nihilism, de a căuta realitatea acolo
unde nu există, este un simptom fiziologic, care îmi dă o idee despre decadenţa
lumii musulmane” [10, р.411]. Referindu-se la această problemă, profesorul
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francez René David scrie: „Orice urmă a dreptului musulman tradiţional a
dispărut în ţările musulmane, care, se pare, tot mai mult îşi construiesc dreptul
lor după maniera occidentală? Şi rezultă din aceasta că, poate fi omis dreptul
musulman din rândul marilor sisteme contemporane de drept ale lumii? Care
nu ar fi progresul, atins de ţările musulmane în procesul de reconstruire a
dreptului conform modelului occidental, ar trebui să ne ferim de asemenea
concluzii radicale. Cei mai experimentaţi autori, de asemenea, ne preîntâmpină
de acest lucru: „Ultimul cuvânt în discuţiile cu privire la recepţia instituţiilor
de drept occidental, - spune L.Milliot, - va fi, probabil … islamizarea lor” [8,
p.414]. Pentru aceasta există toate premisele:

– La începutul secolului XXI, islamul este cea mai răspândită
religie din punct de vedere geografic. În prezent, 69% dintre musulmani trăiesc
în Asia, 27% în Africa şi aproape 3% în Europa;

– Islamul se propagă ca o comunitate religioasă pe care
Dumnezeu a împuternicit-o să impună omenirii legile Lui prin intermediul
jihadului (în arabă, războiul sfânt). E suficient să ne amintim că numai la un
secol de la moartea profetului Mohamed adepţii săi au reuşit să aducă o mare
parte a popoarelor lumii – din Spania până în Asia Centrală şi India – sub
stăpânirea unui imperiu arabo-musulman. În prezent, musulmanii alcătuiesc a
doua comunitate religioasă ca mărime din lume, după cea creştină;

– Există o tendinţă conservatoare, care pune accent pe
importanţa caracteristicilor externe, precum vestimentaţia, acoperirea capului
şi respectarea îndatoririlor religioase. În plus, în secolul XXI, a devenit un
obicei ca tot mai multe femei educate în Occident, să accepte de bună voie
islamul şi să-şi acopere capul. Nu poate fi trecut cu vederea nici fluxul mare de
emigranţi din ţările musulmane şi, ca rezultat, creşte vertiginos numărul
musulmanilor din ţările occidentale. Acest lucru se întâmplă în condiţiile în
care natalitatea băştinaşilor din aceste ţări este în descreştere. Prognoza
demografică la nivel european nu este deloc încurajantă. Până în anul 2050
populaţia celor 28 de state care fac parte din Uniunea Europeană se va micşora
cu şapte la sută. Italia care are astăzi 58 de milioane de oameni, va avea în anul
2050 doar 45 de milioane, iar Germania care număra 83 de milioane, va avea
la sfârşitul secolului 52 de milioane.

În Europa sunt astăzi 35 de pensionari la 100 de persoane apte de
muncă. În 2050 vor exista 75 de pensionari la 100 de oameni apţi de muncă
[11, p.51];

Musulmanii, conform dreptului internaţional umanitar, respectat de
ţările occidentale, pretind şi îşi deschid numeroase moschei pe teritoriul
statelor occidentale în timp ce pe teritoriul de baştină a lor, cu excepţia unor
ţări, acest lucru pentru adepţii altor culte categoric este interzis. La etapa
actuală, apar, numeroase grupări teroriste care urmăresc să răspândească prin
violenţă sistemul democratic occidental. Astfel, reţeaua teroristă islamică Al-
Qaeda, o reţea fundamentalistă totalitară şi fără frontiere şi-a propus drept scop
să cureţe lumea arabă şi, în ultimă instanţă, lumea întreagă de „păgâni” şi să
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impună o teocraţie în conformitate cu legea islamică. Ceea ce distinge această
reţea teroristă islamică este caracterul său global şi descentralizat. Spre
deosebire de terorismul internaţional din trecut, Al-Qaeda depinde prea puţin
de stat, fiind susţinută financiar de afaceri din umbră şi de diverse fundaţii.
Recrutarea noilor adepţi nu cunoaşte limite naţionale. Grupările şi adepţii Al-
Qaeda sunt răspândiţi în toate regiunile lumii, ceea ce face ca reţeaua să fie
foarte flexibilă şi mobilă în acţiunile ei.

Cele spuse, permit să concluzionăm că, tipul istoric de stat şi drept
musulman nu numai că ocupă un loc important în realitatea juridică
internaţională, ci chiar are şanse reale de a deveni un tip istoric dominant.
Statul poliţienesc

Problematica statului poliţienesc (Polissistaat) este puţin studiată. Şi
mai puţin această problemă se studiază prin prisma tipurilor istorice de stat.
Acest nihilism are loc în condiţiile în care statul poliţienesc ţine nu numai de
trecut, ci şi de prezent şi mai are şanse reale de a supravieţui. Evident, cuvântul
„poliţienesc” derivă de la cuvântul „poliţie”, iar ultimul, la rândul său, derivă
din grecescul „polis”, care „înseamnă Cetate în sensul de Stat: polis-ul sau
cetatea semnifică, pe de o parte, „o unitate”, o societate globală, deosebită de
alte polisuri, pe de altă parte, semnifică organizarea cetăţii în calitatea sa de
sistem politic sau de „politeia”, cum îi spuneau vechii greci, la care „politeia”
înseamnă deci, atât comunitatea autonomă propriu-zisă faţă de alte comunităţi,
cât şi propria sa organizare, adică regimul politic” [12, p.152]. Această
accepţiune a noţiunii de „politeia” ca formă de organizare statală, de regim
politic a unui stat, dar şi de realizare practică a sa ni s-a transmis până în
prezent prin noţiunile de „politică” şi „poliţie”. Între aceste două categorii
există strânse legături, căci domeniul de activitate a poliţiei, văzută şi înţeleasă
ca o autoritate publică (minister, comisariat) sau ca o instituţie statală, coincide
practic cu cel al politicii interne. Prin intermediul poliţiei statul, pe de o parte,
realizează funcţia de apărare şi garantare a ordinii şi liniştii sociale, iar pe de
altă parte, manifestă presiune şi represiune împotriva guvernaţilor. Ultima
semnificaţie, ca regulă, îi dă o imagine mai mult negativă decât pozitivă asupra
poliţiei. Acest lucru se răsfrânge şi asupra statului, când e vorba de statul
poliţienesc.

Statul poliţienesc se caracterizează prin condiţiile speciale de apariţie
a lui şi prin destinaţia sa specială, care şi determină identificarea sa ca tip
istoric netradiţional de stat. În unele condiţii şi realităţi istorice, cum ar fi cazul
Franţei, Germaniei, statul poliţienesc apare şi se manifestă ca garant şi
instrument de constituire a naţiunii, contribuind la desăvârşirea procesului de
formare şi consolidare a acesteia, luptând cu particularismul şi asigurând
unirea cnezatelor, provinciilor, pământurilor etc. naţionale într-un stat
centralizat naţional. Necesitatea statului naţional centralizat decurge din faptul
că dezvoltarea economiei, cere existenţa unui instrument care să favorizeze
cuprinderea populaţiei într-o piaţă naţională, nedivizată care să asigure unirea
în limitele frontierelor sale, a tuturor membrilor comunităţilor naţionale şi care
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să sprijine procesul obiectiv de formare a limbii şi culturii naţionale.
În alte condiţii, cum ar fi cazul Rusiei, Austro-Ungariei, statul

poliţienesc apare în calitate de formă politică de organizare a imperiului, a
regimului politic al unui stat chemat nu numai să asigure ordinea într-un imens
spaţiu neomogen din punct de vedere etnic, să garanteze intacte neştirbite
frontierele existente, ci să şi dicteze, impună tuturor voinţa imperială. După
cum menţionează profesorul rus V.I.Cervoniuk, condiţiile apariţiei statului
poliţienesc în Rusia au fost specifice. Istoricii susţin apariţia statului
poliţienesc pe timpul reformelor lui Petru I, sau în aşa-numita perioadă a
dictaturii educative. Constituirea unui stat poliţienesc autentic e determinată de
formarea în Rusia a unui sistem administrativ centralizat de comandă (a doua
jumătate a secolului XVIII) [16, р.109]. Acest stat poliţienesc, în opinia
profesorului A.B.Vengherov, a continuat să existe şi în anii „puterii sovietice”,
când la unele etape de evoluţie a statului, „forma sovietică de guvernare a
transformat statul într-o monarhie, acesta devenind dictatura unui singur om,
dictatura Secretarului General al PCUS”. Puterea „Marelui conducător al
Statului sovietic, puterea Secretarului general – constituie o nouă formă a
monarhiei nelimitate, absolute” [13, р.254].

Statul poliţienesc este statul în care se impune puterea executivă, chiar
dacă acest lucru e în detrimentul celorlalte două puteri: puterea legislativă şi
puterea judecătorească. Este statul în care autoritatea administrativă, în mod
discreţionar şi cu o libertate de decizie mai mult sau mai puţin completă, poate
să aplice tuturor toate măsurile pe care le consideră ca utile. Acest stat se
bazează pe bunul plac al conducătorului: nu există nici o adevărată limită
juridică pentru activitatea puterii, nici o reală protecţie a cetăţenilor faţă de
putere. Puterea administrativă comandă şi decide totul: nu există probleme pe
care ea nu ar putea să le influenţeze, să le impună rezolvarea, nu există norme
juridice care ar limita-o. Astfel, „statul poliţai, chiar dacă acordă un loc întins
dreptului, acest drept este lipsit de orice element de ambivalenţă, de
reciprocitate. Plasat sub semnul unilateralităţii el nu este decât expresia
supremaţiei statale, învelişul puterii acesteia, servind impunerea obligaţiilor
faţă de administraţi, statul poliţienesc nu este în schimb şi izvorul constrângerii
faţă de guvernanţi şi administraţie. Dreptul statului poliţienesc este un drept
pur instrumental, asupra căruia dispune de o totală stăpânire, fără a fi ţinut sau
obligat să respecte norme superioare care să i se impună, servind doar pentru a
se impune obligaţii administraţilor, fără ca în schimb să fie sursa de
constrângere pentru administraţie, el este expresia condensată a întregii puteri
administrative” [6, p.68].

Din cele spuse, rezultă că în statul poliţienesc rolul dominant revine
indiscutabil puterii executive, iar instrumentul acestei puteri, poliţia,
dobândeşte un prim loc în administraţia ţării. Susţinătorul acestei doctrine este
Cristian Wolff (1679-1754), filosoful oficial de stat al lui Frederic cel Mare,
regele Prusiei. În concepţia statului poliţienesc, statul apare ca factorul
hotărâtor în voinţa oamenilor. Şeful statului cere cea mai desăvârşită supunere,
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nu în numele său personal, ci în numele statului pe care-l serveşte. Scopul
statului este prosperarea tuturor, fericirea poporului. Sunt cunoscute spusele lui
Frederic cel Mare: „Poporului, ca şi unui copil bolnav, trebuie să-i arăţi, ce
acesta urmează să mănânce şi să bea”. Astfel, puterea, indiferent care i-ar fi
forma sau originea, are dreptul, nelimitat de a face orice. Această doctrină, de
origine medievală, aplicabilă necondiţionat statului poliţienesc, îşi găseşte
referinţă chiar la începutul secolului XX, când în 1910 „împăratul Wilhelm al
II-lea într-un discurs ţinut la Koblenz, repetă vechea formulă medievală, că el
deţine puterea de la Dumnezeu şi de la sabia sa şi că nu are să dea socoteală
nimănui aici pe pământ de modul cum a exercitat puterea, ci numai divinităţii
care l-a investit” [9, p.77].

Statul poliţienesc este statul în care lipsesc tradiţii politice şi juridice
stabile, înrădăcinate în activitatea autorităţilor publice, fapt ce stimulează, sau,
mai precis spus, provoacă structurile statale să utilizeze metode ilicite,
poliţieneşti, iar pe cetăţeni şi asociaţiile lor îi impune în situaţia când aceştea
sunt nevoiţi să se abată de la prevederile legii. O asemenea practică se
întâlneşte tot mai frecvent şi devine chiar obişnuită pentru statul poliţienesc.
Lipsa tradiţiilor politice şi juridice stabile, licite, formează acel vacuum, gol
care obiectiv pun statul şi structurile sale într-un regim funcţional special. Ca
urmare, statul poliţienesc se caracterizează nu numai prin faptul ce el face, ci,
principalul, cum face [16, p.110].

Statului poliţienesc îi este caracteristică o ierarhizare strictă a puterii
executive care se extinde necontenit în toate domeniile. Ca urmare, aparatul de
stat devine tot mai numeric şi costisitor. Un loc substanţial în mecanismul
statal revine armatei, poliţiei, securităţii, închisorilor, adică aparatului represiv.
S-ar părea, că statul poliţienesc e „un stat puternic”. În realitate, însă, e un stat
slab, neputincios. Se ştie, că puterea statului e direct proporţională cu puterea
poporului, cu posibilităţile reale ale fiecărui cetăţean. În această ordine de idei,
Oskar Lafontaine şi Christe Müller – de la Institutul Friedrich Ebert din
Germania – au ajuns la concluzia că este necesar „un stat puternic”, care să
dispună de pârghii suficiente „pentru a îndeplini sarcini de ordonare, clar
delimitate şi descrise”. Totodată ei atrag atenţia că implicarea statului trebuie
să fie moderată, deoarece în cazul în care „posibilităţile sale de intervenţie
limitează posibilităţile de acţiune ale cetăţenilor prea mult, atunci statul pierde
din autoritate şi din credibilitate” [5, p.77].
Statul imitativ (imitaţia statului)

În opinia teoreticienilor, statul se caracterizează prin câteva elemente
sau dimensiuni istorice şi politice cumulate calitativ. Acestea stau la baza
oricărui stat şi fără ele statul e de neconceput. La ele se atribuie teritoriul,
populaţia (naţiunea), puterea publică exclusivă sau suverană (suveranitatea).
Ele condiţionează atât apariţia, cât şi dispariţia statului. Fără acestea, un stat nu
poate fi considerat ca existent.

Statul inexistent este lipsit de elementele de fapt pe care le presupune
natura sau obiectul său şi în absenţa cărora el este imposibil de închipuit atât
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din punct de vedere logic, cât şi din punct de vedere juridic. Astfel, statul
inexistent este numit numai impropriu „stat”, căci în realitate el constituie
doar o farsă, un simplu simulacru de stat. E vorba, propriu-zis, de o imitaţie, de
o reproducere, o contrafacere artificială a statului. Cu asemenea „state” ne
confruntăm în cazul unor dezmembrări teritoriale, separatism, cum ar fi cazul
aşa-numitei republici transnistrene moldoveneşti, create artificial de forţele
proimperiale ruse. De fapt, după acelaşi scenariu, forţele proimperiale ruse au
creat două „state” pe teritoriul Georgiei, iar, mai apoi, „republica Lugansk” şi
„republica Doneţk”, pe teritoriul Ukrainei. Evident, toate aceste „republici” nu
sunt decât nişte pseudo-state. Nulitatea lor nu este nevoie să fie prevăzute de
constituţie, nici declarată de judecător, căci în o asemenea ipoteză pretinsul
„stat” este de la început inexistent, neproducând nici un efect juridic.

Acesta e primul sens în care poate fi vorba de imitaţia statului, de
statul imitativ. Despre statul imitativ, mai poate fi vorba şi în alt sens, la care
ne vom referi în continuare.

În viziunea profesorului V.I.Cervoniuk, statul imitativ „e statul
activitatea şi rezultatul practic al căruia contravine destinaţiei sale sociale” [16,
p.114]. Un asemenea stat poate apărea şi poate să existe la diferite etape de
dezvoltare istorică, inclusiv şi la etapa actuală. Un asemenea stat tinde să-şi
păstreze imaginea unui stat civilizat să-şi dovedească cursul său spre un stat
democratic de drept. Atributele externe ale acestui stat îşi găsesc reflectare şi
în constituţie. Activitatea practică a statului, însă, ne convinge în altceva: statul
doar imitează realizarea celor prevăzute de constituţie.

Prevederea constituţională, conform căreia, puterea aparţine poporului,
în statul imitativ, semnifică altceva: „Puterea politică şi puterea publică au fost
acaparate de cei cu bani; ei sau interpuşii lor fac şi desfac totul. Democraţia
noastră formală este învelişul derutant al plutocraţiei cenzitare instalată la
toate nivelurile care produc profit … Poporul a devenit o entitate abstractă,
impersonală. Cei ce pretind a-l reprezenta fac şi desfac alianţe politice,
alegându-se … între ei. „Lupta” dintre adversari este jocul de scenă al
înţelegerilor de culise menite să-i permanentizeze în poziţiile de decizie” [7,
p.137-138].

Separarea formală a puterilor şi activitatea statului mărturisesc despre
imitarea separării, deoarece puterea reală e concentrată în mâinile elitei,
interesele căreia le reprezintă şi le realizează statul. Voinţa statului, exprimată
în legi sau acte normative ale guvernului, iar, deseori, prin intermediul
hotărârilor instanţelor judecătoreşti, şi este voinţa elitei – a unui grup relativ
mic de oameni (care au legalizat, prin intermediul statului şi administraţiei sale,
grupurile criminale, reprezentanţii slugarnici ai mijloacelor de informare în
masă, marii financiari, bancheri, mass-media, interesele cărora coincid cu cele
ale reprezentanţilor elitei) [16, p.114].

Statul imitativ permite adoptarea unor legi democratice, care exprimă
voinţa generală şi nu interesele corporative ale elitei guvernante. Însă, datorită
faptului că puterea reală aparţine structurilor executive, aceasta dă posibilitatea
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de a bloca acţiunea efectivă a legilor şi a le reduce la nimic prin intermediul
organelor executive ale puterii. Ca rezultat, chiar dacă unii consideră dreptul ca
o codificare a moralităţii, bazată în mare parte de credinţa creştină, se constată,
în final, o reală distanţare a dreptului de morală şi religia creştină.

Reformele, proclamate şi reclamate pe larg, au un caracter declarativ.
Mai mult ca atât ele doar sunt realizate în măsura în care întăresc şi mai mult
poziţiile şi puterea elitei guvernante. Concursurile, declarate pe larg, pentru
ocuparea unor posturi vacante sunt, evident, formale, deoarece din timp se ştie,
cine urmează să le câştige.

Lupta cu criminalitatea, reformele sistemului judecătoresc şi a
procuraturii, a altor organe de ocrotire a normelor de drept, are loc doar în
limita prin care acestea nu atentează la poziţiile-cheie ale elitei. Pot fi intentate
numeroase dosare penale, sute şi sute de oameni traşi la răspundere penală,
inclusiv, şi prin rândul celor suspuşi (dar care, din anumite motive, nu mai sunt
necesari sistemului). Dar aceasta, se face pentru spectatorii interni şi externi, în
scopuri propagandiste, pentru a convinge societate că autorităţile publice sunt
combinate, vigilente, nu trec cu vederea nici o încălcare a normelor juridice,
luptă necruţător şi efectiv pentru un „stat democratic, de drept”.

Statul imitativ, acceptă pluralismul politic şi ideologic,
pluripartitismul, permite activitatea instituţiilor democratice şi chiar opoziţia,
la guvernare. Însă toate acestea sunt admise doar în măsura în care nu dispun
de surse, mijloace eficiente, posibilităţi reale pentru a schimba starea reală de
lucruri. Plus la toate, ele creează un decor social democratic convenabil
diriguitorilor.

Imitarea unor activităţi „rodnice” e caracteristică nu numai
autorităţilor publice supreme, ci şi autorităţilor publice centrale şi locale,
organizaţiilor şi instituţiilor statale. Un aşa stat îşi naşte şi tipul special al
funcţionarilor publici. Aceştea sunt agresivi, orgolioşi, înfumuraţi, fără spirit
de iniţiativă constructivistă, linguşitori şi, ca regulă, nu prea cu studii serioase,
adică necărturari, orientaţi ferm nu spre a atinge rezultatul scontat prin
mijloace licite, ci doar să imiteze activitatea care direct contravine scopurilor
sociale utile.

În aceeaşi manieră, în aceeaşi măsură, cu un ritm sporit au loc
reformele economice: schimbarea formelor de proprietate, restructurare
economică, naţionalizarea şi denaţionalizarea, deschiderea unor bănci
economice, întărirea cursului valutei naţionale ş.a. Sunt impresionante, cel
puţin pentru public, succesele economice pe arena internaţională, atragerea
capitalului şi a investiţiilor străine. Poate, nu prea impresionantă e activitatea
financiară a statului, imitativ, poate că, dispar miliarde şi, pentru aceasta e mai
oportună lipsa transparenţei.

Dar, ce e şi principal, se menţin poziţiile, se instrumentează
„revoluţia”, continuă „schimbarea”, menită să eternizeze adormirea mulţimii şi
supravieţuirea elitei conducătoare.
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Abstract
Fundamental right to education in the Republic of Moldova is of particular
importance in the context of reforming the economic and political system,
modernizing all spheres of modern social life. To address the challenges
facing our country, new approaches to the content of the fundamental right to
education and the level of training and investment in "human capital" are
needed. Awareness of the importance of the fundamental right to education
has led to the necessity of a broad reform of the educational process, the
beginning of which was through the adoption of the Education Code, and the
reform of the education system is at the center of public policy attention,
implemented by the state.
Keywords: education, fundamental right, economic and political reforms,
human capital, personal identity, national minority.

Dreptul fundamental la învățătură în Republica Moldova capătă o
importanță deosebită în contextul reformării sistemului economic și politic,
modernizării tuturor sferelor vieții sociale moderne. Pentru a face față
provocărilor care stau în fața țării noastre, sunt necesare noi abordări privind
conținutul dreptului fundamental la învățătură și nivelul de instruire și de
investiții în „capitalul uman”. Conștientizarea importanței dreptului fundamental
la învățătură a determinat necesitatea unei reforme largi a procesului educațional,
al cărei început a fost pus prin adoptarea Codului educației [1], iar reforma
sistemului de învățământ se află în centrul atenției politicilor publice,
implementate de stat.

Devine evident faptul că o prioritate incontestabilă a procesului de
modernizare a țării constă în formarea unui nou sistem de relații în domeniul
învățământului. Un astfel de proiect complex presupune investirea în comun a
resurselor financiare și consolidarea efortului uman, al asociațiilor obștești și al
statului, în scopul obținerii educației necesare pentru formarea unei personalități
integre libere și pregătirea acesteia pentru viața socială. Nucleul noului sistem de
învățământ ar trebui să fie dreptul fundamental la învățătură, stabilit în art. 35 din
Constituția Republicii Moldova [2], care necesită să fie supus unui studiu
multidimensional, în strânsă legătură cu alte drepturi fundamentale ale omului.

Dreptul fundamental la învățătură implică necesarmente un drept de
acces al persoanelor la toate formele de instruire posibile, acestui drept fiindu-i
corelativ mai multe obligații pe care statul și le asumă în realizarea funcției sale
educative. Astfel, statul trebuie să fi creat deja un sistem educațional generalizat,
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pe care în mod continuu să-l dezvolte și să-l susțină. Dreptul de acces al
persoanelor la învățătură impune statului obligația de a furniza cu caracter gratuit
acest serviciu, în anumite limite și cu anumite standarde prescrise distinct pentru
fiecare nivel de educație. Izvoarele juridice ale dreptului fundamental la
învățătură fac în mod constant referirea la caracterul obligatoriu al
învățământului pentru realizarea dezideratului unui nivel minim de instruire
pentru toate persoanele. Nu în ultimul rând, atunci când analizăm obligațiile
statului în domeniul învățământului, nu trebuie să omitem faptul că statul este o
entitate juridică abstractă, iar o parte dintre aceste obligații ale sale sunt aduse la
îndeplinire prin entitățile administrative locale, în spiritul descentralizării și
partajării funcțiilor publice între autoritatea centrală și comunitățile locale.

Așa cum am văzut, furnizarea educației și a mijloacelor necesare exercitării
acestui drept reprezintă o obligație primordială a statului. În același timp, statul își
exercită acest rol impunând în sistemul public propriul sistem de reguli și, desigur,
propriile valori. Printre acestea, chiar art. 35 alin. (3) al Constituției Republicii
Moldova spune că „Studierea limbii de stat se asigură în instituțiile de învățământ de
toate gradele. În acest sens dispozițiile Codului Educației al Republicii Moldova în
art. 7 lit. i) prevede principiul recunoașterii și garantării drepturilor persoanelor
aparținând minorităților naționale, inclusiv a dreptului la păstrare, dezvoltare și
exprimarea identităților etnice, culturale, lingvistice și religioase.

Chiar dacă, dezvoltarea și transmiterea dezvoltării culturale nu apare
înscrisă printre obiectivele educației, conform Pactului Internațional cu privire la
Drepturile Economice, Sociale și culturale și Declarației Universale a Drepturilor
Omului, consider că acest scop rezultă din cel al liberei dezvoltări a personalității
umane, iar conform doctrinei juridice dezvoltarea și transmiterea identității este
echivalentă cu recunoașterea dreptului persoanei de a descoperi, alege și exprima
propria identitate. Conform grupului de specialiști internaționali în drepturile
culturale (grupul de la Fribourg ,,Fribourg Group”), care au redactat Declarația
Fribourg cu privire la Drepturile Culturale din 07 mai 2007 în cadrul Universității din
Fribourg, Elveția și care activează împreună cu Organizația Internațională a
Francofoniei și UNESCO. Acest grup de specialiști internaționali în drepturile
culturale, susțin că identitatea este interfața dintre caracteristicile personale și cele
comune. Individul, nu trăiește izolat în forma sa cea mai originală, individualitatea se
manifestă în măsura în care o persoană își asumă o poziție în relațiile cu alții
(persoane fizice sau comunități), ca o ființă umană recunoscută ca atare. În măsura în
care identitatea este văzută ca un drept fără a face referire la partea opusă, anume
dreptul de a fi la fel, nu mai este posibil să se înțeleagă unitatea sau conținutul pozitiv
al identității, care este abilitatea de a recunoaște că o persoană este legată în mod
liber de alții împărtășind un patrimoniu cultural comun. Procesul de identificare are
loc nu numai cu referire la valori specifice, dar de asemenea și în relațiile cu
caracteristicile universale recunoscute în toate drepturile omului și necesare
demnității umane.

Dezvoltarea personalității, obiectivul principal atribuit educației prin
instrumentele internaționale, depinde de realizarea unei identități culturale. Grupul
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de la Fribourg a definit identitatea culturală ca fiind: ,,un set de valori culturale, prin
care persoanele sau grupurile se autodefinesc, se exprimă și doresc astfel să fie
recunoscute, identitatea culturală implică libertățile inerente demnității umane și
combină diversitatea culturală, specificul și universalul, memoria și proiecțiile de
viitor într-un proces în continuă evoluție”. [3,p. 23]

Dezvoltarea și transmiterea identității culturale ca obiectiv al educației, are
o însemnătate aparte în cadrul protecției minorităților, fie ele etnice, lingvistice sau
religioase. Aceasta deoarece statul ca principal furnizor de educație trebuie să
întreprindă acțiuni pozitive în scop de a atinge acest deziderat. În acest sens
exercitarea dreptului la învățătură trebuie să țină seama și de un alt principiu
fundamental al statului, exprimat în Constituția Republicii Moldova la art. 10- dreptul
la identitate, care în alin. (2) prevede că: ,,Statul recunoaște și garantează dreptul
tuturor cetățenilor la păstrarea, la dezvoltarea și la exprimarea identității lor etnice,
culturale, lingvistice și religioase”.[2] Iar art. 35 prevede în alin. (2) că statul asigură
în condițiile legii dreptul de a alege limba de educare și de instruire a persoanelor.

Menținerea unui echilibru între drepturile fundamentale care urmăresc
protecția identității și a diversității, precum și promovarea pluralismului atât de
necesar unei societăți democratice, este o provocare constantă pentru un stat în care
naționalismul reprezintă una dintre cele mai de succes strategii electorale [4, p. 278].
Normele juridice pe care le vom analiza poartă amprenta puternică a unor principii
afirmate atât la nivelul tratatelor internaționale la care și Republica Moldova este
parte, cât și la nivelul Constituției Republicii Moldova, cum ar fi: dreptul la identitate,
egalitatea în drepturi, dreptul fundamental la învățătură sau chiar principiul
pluralismului în societate.

Punerea în aplicare a dreptului fundamental la învățătură al persoanelor
aparținând minorităților ridică o problemă fundamentală pentru dreptul internațional
al drepturilor omului: cum să se asigure șanse egale la instruire pentru persoanele
aparținând minorităților, ținând cont și de nevoile lor specifice culturale sau socio-
economice. În timp ce obiectivul egalității de șanse pare a fi cel mai bine servit prin
promovarea unei instruiri identice și integrate pentru toți copiii, acest lucru implică
un risc de erodare a specificului minorităților și de asimilare a lor de către majoritate.
În schimb, deși școlarizarea separată a persoanelor aparținând unei minorități
lingvistice sau religioase poate părea cel mai bun mod de a proteja identitatea
distinctă a acestora, ea pune în pericol integrarea lor în societate în ansamblu. Dar
instruirea integrată poate, de asemenea, să devină ambivalentă din punctul de vedere
al egalității de șanse: în cazul în care o minoritate este în mod constant dezavantajată,
copiii se pot confrunta cu dificultăți în a concura cu alți copii într-un sistem de
învățământ comun. Acest lucru poate compromite beneficiul real al dreptului
fundamental la învățătură și, în cele din urmă, integrarea lor în societate [5, p.91-114].

În privința drepturilor minorităților în educație, s-a pus problema dacă
aceste drepturi sunt o specie a dreptului fundamental la învățătură ori a drepturilor
minorităților [6, p.143-177]. Dreptul internațional nu pare să rezolve această dilemă,
conținând referiri la aceste drepturi atât în instrumente dedicate garantării dreptului
fundamental la învățătură, cât și în instrumente dedicate protecției speciei drepturilor
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minorităților. Soluționarea acestei paradigme nu este lipsită de interes, deoarece
aceste drepturi pun în balanță două principii: egalitatea de șanse și pluralismul. O
opțiune pentru prima variantă, considerarea drepturilor educaționale ale minorităților
drept prerogativă componentă a dreptului fundamental la învățătură, conduce la
prioritizarea egalității de șanse, în timp ce considerarea acestor drepturi ca
preponderent apartenente speciei drepturilor minorităților va obliga la favorizarea
principiului pluralismului și a dreptului la diferență. Egalitatea de șanse va necesita o
concentrare pe oferirea acelor drepturi educaționale care să poziționeze persoanele
aparținând minorităților naționale în postura de a se integra și adapta cel mai bine în
societate. Una dintre problemele majore, în rezolvarea căreia pașii făcuți par departe
de a-și arăta eficiența pentru politicile educaționale din Republica Moldova cu privire
la drepturile minorităților reprezintă integrarea copiilor romi în sistemul școlar din
țară. În ciuda progreselor înregistrate de mai multe programe, cazurile de segregare a
copiilor romi în școli continuă să fie frecvente. Problema nu este că aceste programe
nu reușesc să dea rezultatele așteptate. Problema pare să fie legată de percepția și
tratamentul romilor de către populația majoritară. În cazul în care aceasta nu se va
schimba, rezultatele programelor de integrare a romilor în școli sau în societate vor fi
limitate [7, p.170].

În ceea ce privește dispozițiile legale infraconstituționale, în afară de
normele referitoare la limba de studiu și obligativitatea învățării limbii române, Legea
nr. 3465-XI din 01.09.1989 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul
Republicii Moldova [8]; Codul educației [9] Legea nr.100-XV din 26.04.2001
privind actele de stare civilă [10], Legea nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la
asigurarea egalităţii, Hotărârea Curții Constituționale privind interpretarea articolului
13 alin. (1) din Constituţie în corelaţie cu Preambulul Constituţiei şi Declaraţia de
Independenţă a Republicii Moldova din 05.12.2013

Astfel, noul cadru normativ pare să țină mai bine seama de trendul pe care
se află dreptul internațional în ceea ce privește promovarea diversității, a toleranței și
a înțelegerii atât între popoare, cât și între toate grupurile etnice ori de altă natură.

La nivel internațional, există mai multe tratate care se preocupă de protecția
drepturilor lingvistice ale minorităților, atât din categoria izvoarelor dedicate
dreptului fundamental la învățătură, cât și din categoria celor care au drept scop
general protecția minorităților. Dintre acestea, amintim:Convenția UNESCO privind
lupta împotriva discriminării în domeniul învățământului [11]- art. 5.1; Declarația
ONU privind drepturile persoanelor care fac parte din minorități naționale sau etnice,
lingvistice și religioase (1992) [12] art. 4 para. 3 și 4.Înaltul Comisar pentru
Minoritățile Naționale, ca „instrument de prevenire a conflictelor într-o etapă cât mai
timpurie”a emis mai multe recomandări: Recomandările de la Haga privind dreptul
la educație al minorităților naționale (Octombrie 1996); Recomandările de la Oslo cu
privire la drepturile lingvistice ale minorităților naționale (Februarie 1998);
Convenția - Cadru a Consiliului Europei pentru protecția minorităților naționale [13]-
art. 14; Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare [14], care dedică pe larg
dispoziții privind domeniul educației, în art. 8.
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Analiza acestor dispoziții internaționale arată că furnizarea unei instruiri
adecvate pentru persoanele aparținând unei minorități nu mai este o alegere, ci o
obligație legală pentru toate statele membre ale Consiliul Europei.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului nu include prevederi specifice
cu privire la drepturile lingvistice și drepturile minorităților, dar dreptul la egalitate de
tratament și principiul non-discriminării pot reflecta multe probleme ale minorităților,
inclusiv preocupările privind limba de desfășurare a procesului de învățământ.

Astfel, art. 2 al Primului protocol adițional la Convenție, care recunoaște
dreptul fundamental la învățătură, prevede în a doua sa frază obligația statului de a
„respecta dreptul părinților de a asigura această educație și acest învățământ
conform convingerilor lor religioase și filozofice”. Protecția drepturilor fundamentale
recunoscute de Convenție evoluează „în sensul unei protecții mai efective și mai
întinse a drepturilor și libertăților garantate de către state”, astfel că, deși aparent
textul mai sus citat al Convenției se referă exclusiv la convingerile religioase și
filozofice ale părinților, în jurisprudența sa, Curtea de la Strasbourg a avut ocazia în
câteva rânduri să se pronunțe cu privire la protecția libertății părinților de a alege tipul
de instruire pentru copiii acestora, inclusiv în ceea ce privește posibilitatea de a alege
limba în care să studieze.

Primul caz în care CEDO a interpretat domeniul de aplicare al dreptului
fundamental la învățătură în limba maternă, în conformitate cu articolul 2 din primul
Protocol adițional, care a avut în vedere mai mult decât principiul non-discriminării
din art. 14 al Convenției, a fost așa-numitaCauza lingvistica Belgiană vs Belgia [15],
soluționată în anul 1968. Plângerea a fost adresată Curții de persoane vorbitoare de
limba franceză care locuiau într-o zonă vorbitoare de olandeză din Belgia. Acestea au
vrut pentru copiii lor o educație în limba franceză în școlile locale și au contestat
reglementarea belgiană cu privire la limba folosită în sistemul de învățământ, care se
baza pe împărțirea țării în patru regiuni lingvistice și statua că instruirea publică în
regiunea lingvistică a reclamanților poate fi oferită doar în limba olandeză. Legislația
urmărea să protejeze omogenitatea lingvistică a regiunii, pentru a se asigura că toate
școlile care depind de stat, existente într-o regiune unilingvă, vor efectua predarea
numai în limba acelei regiuni. Cu toate acestea, nu exista nicio barieră pentru
organizarea de școli particulare în limba franceză în regiunea unilingvă olandeză. În
ceea ce privește problema dacă există un drept fundamental la învățătură în limba
maternă, atât Curtea, cât și Comisia au formulat un răspuns negativ. Hotărând astfel,
Curtea a afirmat că altfel, oricine ar fi liber să pretindă orice limbă de instruire pe
teritoriul oricărui stat parte la Convenție.

Curtea a considerat, de asemenea, că articolul 2 nu impune statelor să
organizeze pe cheltuiala lor sau să subvenționeze o instruire de un anumit tip sau la
un anumit nivel. Adoptând o poziție minimalistă, Curtea a statuat că dreptul
fundamental la învățătură este limitat la dreptul de acces la instituțiile de învățământ
existente la un moment dat și la dreptul de a obține, în conformitate cu normele în
vigoare în fiecare stat, recunoașterea oficială a studiilor care au fost finalizate în
aceste instituții. În ceea ce privește limba de predare, Curtea a constatat că articolul 2
nu precizează limba în care trebuie să fie efectuată instruirea pentru ca dreptul să fie
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respectat. Părinții reclamanți au susținut că refuzându-le limba maternă, statul le-a
încălcat dreptul la respectarea convingerilor filozofice, argument ce a fost de
asemenea respins de către Curte.

Aceasta a hotărât că respectul pentru convingerile religioase și filosofice ale
părinților nu impune unui stat obligația de a da efect preferințelor lingvistice ale
părinților.

Curtea a constatat că a existat discriminare doar pe un singur motiv: în
cazul copiilor care nu au avut acces la școli în limba franceză în șase comune de la
periferia Bruxelles-ului, deoarece părinții lor locuiau în zona unilingvă olandeză, în
timp ce copiii de limbă olandeză cu reședința în ambele regiuni unilingve, franceză și
olandeză, au avut acces la școli de limba olandeză în aceste comune. Astfel, în cauza
lingvistică belgiană, Curtea Europeană și-a indicat opțiunea de a lăsa o libertate
statului în determinarea limbii de predare în școlile publice. Cu toate acestea,
importanța hotărârii rezidă în faptul că, deși adoptând o interpretare restrictivă a
dreptului fundamental la învățătură în ceea ce privește drepturile lingvistice, Curtea a
condamnat statul belgian în baza principiului nondiscriminării, oferind astfel o
protecție acestor drepturi.

Reacția doctrinei [16 ] [17] la hotărârea Curții a fost împărțită, fiind
considerată justă de cea mai mare parte, dar generând și critici cu privire la abordarea
sa precaută. Trebuie, totuși, contextualizat momentul adoptării acestei hotărâri, în
condițiile în care, în anul 1966, Consiliul Europei nu avea încă o preocupare activă în
domeniul protecției drepturilor minorităților. Așa cum am văzut mai sus, această
preocupare s-a intensificat abia în ultimul deceniu al secolului XX, în principal ca
reacție la evenimentele turbulente din fosta republică iugoslavă.

Acest principiu a fost reafirmat, mai recent, în alte cauze soluționate de
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, precum Cipru contra Turciei [18], în care s-
a reținut că „articolul 2 din Protocolul nr. 1 nu precizează limba în care instruirea
trebuie să fie efectuată pentru ca dreptul la învățătură să fie respectat” [18]. În
această cauză au fost contestate politicile lingvistice ale autorităților din Republica
Turcă a Ciprului de Nord în domeniul educației publice, Curtea hotărând că acestea
reprezintă o încălcare a articolului 2 din Protocolul nr.1 în ceea ce privește drepturile
ciprioților greci care trăiesc în nordul Ciprului, în măsura în care nu există facilități
adecvate la nivelul instruirii gimnaziale disponibile pentru ei. Curtea a reținut că
guvernul din nordul Ciprului furnizează învățământul primar în limba greacă. Cu
toate acestea, copiii de părinți greco-ciprioți care doreau să urmeze o educație
secundară în limba greacă au fost obligați să îi transfere la școlile din sud, deoarece
copiii puteau continua studiile doar la o școală turcească sau în limba engleză, în
partea de nord. Pe de o parte, Curtea a confirmat că articolul 2 din Protocolul nr 1
este lipsit de o componentă lingvistică. Pe de altă parte, ea a afirmat că în acest caz
concret există o componentă lingvistică pentru învățământul secundar, deoarece
guvernul Ciprului de Nord a prevăzut învățământul primar în limba greacă și, prin
urmare, a opri oferirea educației pentru nivelul gimnazial în aceeași limbă reprezintă
o negare a dreptului fundamental la învățătură.
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Curtea a avut destul de recent ocazia de a interpreta conținutul și sfera de
aplicare a dreptului fundamental la învățătură cu privire la obligațiile statelor-părți în
furnizarea de instruire pentru copiii aparținând minorităților etnice și/sau lingvistice
în cauza Oršuš contra Croației [19]. În această cauză se contesta, printre altele,
segregarea forțată realizată de către stat a copiilor romi în cadrul sistemului de
învățământ pe baza diferențelor etnice/lingvistice. Reclamanții au fost 15 cetățeni
croați de etnie romă careau fost plasați în clase separate din cauza cunoștințelor lor
necorespunzătoare de limbă croată (principala limbă de instruire). În prima sa
hotărâre, dată de completul de 7 judecători, Curtea a considerat că există o încălcare a
Convenției doar în ceea ce privește durata excesivă a procedurii interne, însă a
apreciat că nu există o încălcare a principiului nondiscriminării și nici a dreptului
fundamental la învățătură, motivând că orice diferență de tratament a reclamanților s-
a bazat pe competențele lor lingvistice. S-a considerat că, în domeniul educației,
statelor nu li se interzice posibilitatea de a înființa clase separate sau școli diferite
pentru copiii cu dificultăți, sau implementarea unor programe educaționale speciale
pentru a răspunde la nevoi speciale. Mai mult, Curtea a luat act cu satisfacție de
faptul că autoritățile croate s-au preocupat de aceste aspecte sensibile și importante.
Plasarea reclamanților în clase separate a fost, prin urmare, o măsură pozitivă
concepută pentru a îi ajuta în dobândirea de cunoștințe necesare pentru a urma
programa școlară. Curtea a concluzionat că plasarea inițială a reclamanților în clase
separate a avut la bază cunoașterea insuficientă a limbii croate și nu considerente
legate de rasă sau de originea etnică. În consecință, nu a existat o încălcare a
articolului 14 din Convenție coroborat cu articolul 2 din Protocolul nr. 1. Astfel,
Curtea a decis că deși statele nu pot separa elevii pe motive de limbă într-un mod
discriminatoriu, ele pot fi nevoite să adopte măsuri cu caracter temporar, care includ
plasarea acestora în clase separate în funcție de gradul de cunoaștere a limbii, în
scopul de a învăța limba națională și de a fi pregătită integrarea deplină a acestora în
sistemul de învățământ.

Ulterior, reclamanții au solicitat rejudecarea cauzei de către Marea Cameră,
care a ajuns la cu totul alte concluzii. La data de 16martie 2010 [19], aceasta a reținut
o încălcare a articolului 6, în unanimitate, precum și o încălcare a articolului 14 din
Convenție, coroborat cu articolul 2 din Protocolul nr 1, cu nouă voturi pentru și opt
împotrivă. Majoritatea a considerat că regimul de școlarizare pentru copiii romi nu
prezintă suficiente garanții care să asigure că, în exercitarea marjei sale de apreciere
în domeniul învățământului, statul a avut suficient în vedere nevoile speciale ale
elevilor în calitate demembri ai unui grup defavorizat. Ca urmare a măsurilor statului,
reclamanții au fost plasați în clase separate în care au urmat un curriculum adaptat,
deși conținutul său exact rămâne neclar. Din cauza lipsei de transparență și de criterii
clare în ceea ce privește posibilitatea de transfer a acestora în clase mixte, reclamanții
au rămas în clasele speciale pentru romi pentru perioade considerabile de timp,
uneori chiar și pe durata întregii lor pregătiri în școala primară. Curtea a concluzionat
că statul croat nu a prezentat la momentul respectiv suficiente garanții adecvate și
capabile să asigure existența unui raport rezonabil de proporționalitate între
mijloacele folosite și scopul legitim declarat a fi urmărit, precum și date clare din care
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să rezulte dacă acesta a fost atins și menținut. Rezultă că plasarea reclamanților în
clase speciale pentru romi în timpul învățării lor primare nu a avut nici o justificare
obiectivă și rezonabilă.

Înainte de a încheia analiza jurisprudenței CEDO în materia drepturilor
lingvistice ale minorităților în învățământ, nu putem omite cauza Catan și alții
împotriva Republicii Moldova și Federației Ruse [20]. Această cauză a generat un
interes deosebit pentru societatea Republicii Moldova. Cauza privește plângerea pe
care 170 de cetățeni ai Republicii Moldova care locuiesc în „Republica
Moldovenească Nistreană” (RMN), elevi ai școlilor din Râbnița, Tighina și
Grigoriopol și părinții acestora, au introdus-o pe rolul Curții la data de 25 octombrie
2004, invocând încălcarea articolului 2 al Protocolului nr. 1 la Convenția pentru
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care garantează dreptul
fundamental la învățătură, a articolului 8 din Convenție, care protejează viața privată
și de familie, și articolului 14 din Convenție, care interzice discriminarea. Cu privire
la circumstanțele de fapt, cauza a fost generată de acțiunile autorităților din Republica
Moldovenească Nistreană. Astfel, la 18 august 1994, regimul RMN a interzis
folosirea grafiei latine în școală. În 1999, regimul RMN a ordonat ca toate școlile
aparținând altor state și funcționând pe teritoriul RMN să fie înregistrate la
autoritățile RMN, în caz contrar ele urmând să nu fie recunoscute, fiind astfel private
de drepturile lor. Înregistrarea prezuma sistarea folosirii grafiei latine și a
curriculumului elaborat de Chișinău [21]. La 14 iulie 2004 autoritățile RMN au
început să întreprindă măsuri pentru închiderea tuturor școlilor care foloseau grafia
latină. La acel moment, în Transnistria existau 6 școli care predau în limba română
(moldovenească) cu grafie latină, toate finanțate din fonduri venite de la Chișinău.
Reclamanții au adresat numeroase plângeri autorităților Federației Ruse, dat fiind că
cea mai mare parte a liderilor RMN sunt cetățeni ruși, iar unii au fost chiar decorați
de către autoritățile Rusiei. De asemenea, Federația Rusă continuă să aibă trupe
staționate în Transnistria și este mediator în conflictul dintre Republica Moldova și
regimul secesionist de la Tiraspol. Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a
răspuns utilizând fraze generale despre depășirea conflictului în privința școlilor de
limbă moldovenească din RMN și a atenționat asupra pericolului utilizării forței în
rezolvarea conflictului, recomandând soluția negocierilor. Reclamanții s-au plâns și
autorităților de la Chișinău, care, în pofida promisiunilor de soluționare a situației
școlilor, nu au reușit să facă acest lucru.

Hotărârea Curții a ridicat mai multe aspecte. Astfel, un prim aspect
important îl reprezintă aserțiunile instanței prin care a hotărât că faptele contestate de
reclamanți intră atât în jurisdicția Republicii Moldova, cât și în jurisdicția Federației
Ruse. De altfel, înlăturând respingerea obiecțiunilor Rusiei privind lipsa sa de
jurisdicție, Curtea a confirmat jurisprudența sa anterioară, cum este cazul cauzei
Cipru contra Turciei mai sus menționate, conform căreia un stat poate fi responsabil
pentru încălcarea drepturilor fundamentale în zone care nu aparțin formal de teritoriul
recunoscut al statului respectiv. Pentru a hotărî astfel, Curtea a stabilit că Rusia a
exercitat un control efectiv asupra RMN, în perioada în cauză [22]. Având în vedere
această concluzie, și în conformitate cu jurisprudența Curții, aceasta nu a considerat
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necesar să se stabilească dacă Rusia a exercitat un control detaliat asupra politicilor și
acțiunilor administrației locale subordonate. În virtutea sprijinului său militar,
economic și politic continuu pentru RMN, care altfel nu ar putea supraviețui, Rusia
își asumă responsabilitatea în temeiul Convenției pentru încălcarea drepturilor
reclamanților la învățătură.

Astfel, cu privire la Republica Moldova, Curtea a concluzionat în
unanimitate că nu există o încălcare a dreptului fundamental la învățătură de către
acest stat. În schimb, a hotărât cu 16 voturi pentru și unul împotrivă, opinie separată a
făcut judecătorul Kovler, desemnat la CEDO chiar de către Federația Rusă [23] că
Federația Rusă se face vinovată de încălcarea dreptului fundamental la învățătură al
reclamanților, obligând statul rus la plata de despăgubiri morale în cuantum de 6 000
euro pentru fiecare reclamant în parte. Instanța europeană a apreciat că reclamanții,
părinți și copii, s-au găsit în situația ingrată de a alege între, pe de o parte, un
învățământ secundar desfășurat într-o combinație de limbă și alfabet pe care ei îl
consideră artificial, care nu este recunoscut de vreun alt stat și care utilizează manuale
din perioada sovietică și, pe de altă parte, a depune eforturi exorbitante, inclusiv
fizice, pentru a avea acces la o formă de instruire a statului lor, pe care o susțin. Deși
textul articolului 2 din Protocolul nr. 1 nu precizează limba în care trebuie să se
desfășoare instruirea, dreptul fundamental la învățătură ar fi lipsit de sens, dacă nu ar
implica în favoarea beneficiarilor săi dreptul de a fi instruit în limba națională sau
într-una din limbile naționale, după caz. Prin urmare, Curtea consideră că închiderea
forțată a școlilor, în temeiul Legii cu privire la limbi a RMN, precum și măsurile
ulterioare de hărțuire constituie ingerințe în dreptul elevilor reclamanți de a avea
acces la instituțiile de învățământ existente la un moment dat și de a putea fi instruiți
în limba lor națională. În plus, Curtea consideră că aceste măsuri au cauzat și o
ingerință în drepturile părinților reclamanți de a asigura instruirea copiilor lor în
conformitate cu convingerile lor filosofice. Așa cum a menționat anterior, Curtea
consideră că articolul 2 din Protocolul nr. 1 trebuie citit în lumina articolului 8 din
Convenție, care garantează dreptul la respectarea vieții private și de familie, printre
altele. Părinții reclamanți în acest caz au dorit instruirea copiilor lor în limba oficială
a țării, care este, de asemenea, și propria lor limbă maternă. Nu s-au prezentat dovezi
în fața Curții care să sugereze că măsurile luate de către autoritățile RMN în ceea ce
privește aceste școli au urmărit un scop legitim. Într-adevăr, se pare că politica
lingvistică a RMN a fost destinată să pună în aplicare rusificarea limbii și culturii
comunității moldovenești din Transnistria.

Pentru toate aceste considerente, Curtea a hotărât că există o încălcare a
dreptului fundamental la învățătură, considerând că nu mai este necesară analiza cu
privire la încălcarea art. 8 și 14 din Convenție.

Comparând această soluție cu cele prezentate anterior, putem constata
faptul că circumstanțele de fapt dintre situația din Ciprul de Nord și Moldova
Transnistreană sunt similare, reprezentând cazuri aflate într-o incertitudine din punct
de vedere al statutului juridic internațional. Pentru aceste motive, nu putem extrage
din această jurisprudență particulară recunoașterea unui drept lingvistic al
minorităților la instruire publică în limba maternă, cel mult CEDO afirmând un drept
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fundamental la învățătură în limba națională majoritară, acolo unde aceasta este
refuzată.

De altfel, o analiză a cauzelor în care s-a invocat încălcarea drepturilor
lingvistice ale reclamanților reflectă situații diverse cu care se confruntă mai multe
state europene. Astfel, avem, pe de o parte, problema acestor drepturi în statele pe al
căror teritoriu există o populație neomogenă lingvistic, cu situații ce persistă istoric de
o vreme îndelungată (Belgia; Marea Britanie în privința teritoriilor din Țara Galilor,
Irlanda de Nord și Scoția; Cipru cu etnicii turci; Turcia în privința persoanelor
vorbitoare de limbă kurdă; Spania sau Croația), iar, pe de altă parte, o problemă a
statelor care s-au confruntat în ultimele decenii cu un mare val de imigranți, vorbitori
de alte limbi materne (Germania, Franța, Marea Britanie, Suedia, chiar și Belgia și
Olanda). Pe de altă parte, dreptul internațional nu face distincție între minorități vechi
și noi. Linia de demarcație între cadrul drepturilor în învățământ aplicabile
minorităților naționale și imigranților este destul de vagă. În conformitate cu dreptul
internațional și european, anumite drepturi educaționale ale minorităților au fost
făcute aplicabile imigranților recent sosiți care împărtășesc o identitate etnică,
religioasă sau lingvistică comun [24].

Concluzionând, putem spune că a trecut deja o lungă perioadă de timp de
când CEDO s-a pronunțat în cauza lingvistică belgiană și a decis că egalitatea și
nediscriminarea nu garantează învățământul în orice limbă la alegere. De atunci,
foarte puține cazuri au implicat folosirea limbilor în instruire, chiar dacă aspectele
lingvistice în educație, așa cum demonstrează cauzele Cipru contra Turciei și Oršuš
contra Croației, rămân extrem de sensibile în multe state bilingve sau multilingve. Cu
toate acestea, Convenția a fost elaborată pentru a stabili baza drepturilor
fundamentale sub care niciun stat nu ar trebui să diminueze protecția conferită pe
teritoriul său. Statele pot și, eventual, ar trebui să ridice nivelul de protecție oferit de
Convenție și să acorde drepturile lingvistice în educație într-o măsură mai mare decât
implică textul acesteia, în special în lumina altor două documente adoptate în cadrul
Consiliului Europei, și discutate mai sus, direct legate de utilizarea limbilor
minoritare în educație.
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GARANTAREA DREPTULUI LA UN PROCES ECHITABIL
ÎN PRISMA EFECTUĂRII INVESTIGAȚIILOR COMPLEXE DE
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Summary
The paper puts into question the activity of detecting and investigating
different categories of crimes, based on the active role of the criminal
investigation body in the aspect of initiation of interaction with other organs.
In the present paper I approached some aspects of guaranteeing the right to a
fair trial in the context of conducting complex investigations of criminal
investigation under the conditions of the information society, drawing the main
directions of manifestation of the active role of different subjects. The article
contains the analysis of the procedural and tactical-organizational forms of
the interaction of the criminal investigation body. The conclusions are based
on the practical side, and the materials of the criminal proceedings are
examined in their own management.
Keywords: interaction, cooperation, interdepartmental, investigative officer,
criminal proceeding, criminal prosecution body, fair trial.

Activitatea de descoperire a infracțiunilor, de identificare și prindere a
infractorilor, de stabilire prin probe a vinovăției acestora, ca activitate
prealabilă judecății, este necesară pentru combaterea promptă și fermă a
infracțiunilor, precum și pentru prevenirea lor, scopul imediat și de perspectivă
a procesului penal [1].
La faza urmăririi penale, rolul activ al organului de urmărire penală creează o
multitudine de situații care necesită aplicarea anumitor decizii. În acest sens,
deseori apar situații critice, cînd din cauza necunoașterii suficiente a normelor
legale, se admit diferite încălcări și abuzuri. Pentru a evita acest fapt, este
necesar ca subiecții procesuali să cunoască nu numai normele imperative ale
legii procesual penale, dar și practica atît pozitivă și negativă a altor state în
domeniul înfăptuirii justiției penale. În acest sens, CtEDO reprezintă o
instituție de supraveghere, subsidiară sistemelor naţionale de protejare a
drepturilor omului[2].
Conform articolului 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Statele
Contractante recunosc oricărei persoane aflate sub jurisdicţia lor drepturile și
libertăţile definite în Convenţie. De aceea, cel dintîi şi cel mai important rol al
statului este acela de a proteja drepturile omului.
În conformitate cu art.254 alin.(1) din Codul de procedură penală, organul de
urmărire penală este obligat să ia toate măsurile prevăzute de lege pentru
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cercetarea sub toate aspectele, completă şi obiectivă, a circumstanţelor cauzei
pentru stabilirea adevărului. Pentru ca o investigaţie să fie efectivă este necesar
ca persoanele care o efectuează să fie independente de cele implicate în
evenimente[3].

Practica națională cunoaște nenumărate cauze tragice, cînd din culpa
statului și poziției indiferente, pasive și neglijente a agenților acestuia, se
comiteau crime din rîndul celor excepțional de grave, survenirea cărora cu
siguranță ar trebui evitată.Persoanele care înfăptuiesc justiția penală, urmează
să se conducă în activitatea lor zilnică de experiența atît negativă cît și pozitivă
a altor state, pentru a evita pe viitor situații nefaste, ceea ce atribuie garantării
dreptului la un proces echitabil în prisma efectuării investigațiilor complexe la
faza de urmărire penală o semnificație socio-juridică sporită.

În celebra cauza Anușca v. Moldova[4], CtEDO a subliniat că autorităţile
competente trebuie să conducă o investigaţie efectivă întru stabilirea
circumstanţelor cazului (în speța decesului ostașului) şi să constate dacă o
eventuală responsabilitate a oficialelor se impune în acest sens. Această este o
obligaţie este de luare de măsuri şi nu, neapărat, cu privire la un rezultat.

În cauza Artico v. Italia[5], Curtea a menționat că Convenția a fost
gîndită pentru a garanta drepturi practice şi efective. În același timp, garanția
dată creează în favoarea statului și autorităților acestuia un șir de obligațiuni,
printre care este investigarea corespunzătoare a crimelor.

În contextul monitorizării jurisprudenței CtEDO și aplicării standardelor
acesteia, pentru garantarea dreptului la un proces echitabil în prisma efectuării
investigațiilor complexe de urmărire penală în condițiile societății
informaționale,se va spori gradul de responsabilitate și diligența profesională a
subiecților implicați în faza de urmărire penală, ceea ce va avea un impact
pozitiv atît asupra prevenției generale a crimelor grave, dar și investigării mai
operative și obiective a infracțiunilor consumate.

În vederea realizării sarcinilor procesului penal, este extrem de important
ca organul de urmărire penală să interacţioneze repede, la timp şi în volum
deplin cu întregul sistem al instituţiilor publice. Practica organelor de urmărire
penală demonstrează că descoperirea unei infracţiuni, apelând doar la
mecanismele stabilite în legislaţia procesual penală este foarte complicată,
deseori chiar imposibilă. În această ordine de idei, un rol important îi revine
organelor de investigații care, apelând la posibilităţile activităţii speciale de
investigaţii, realizînd măsurile de căutare, punînd în aplicare diferite operaţiuni
şi combinaţii tactice, asigură descoperirea infracțiunilor şi identificarea
persoanelor care le-au săvîrşit. Înzestrarea organului de investigaţii cu ample
atribuţii în domeniul activităţii speciale de investigaţii şi de căutare pe de o
parte şi limitarea posibilităților procesuale ale organului de urmărire penală în
sfera dată pe de altă parte, constituie o exigenţă primordială care denotă
necesitatea interacțiunii acestor două instituţii.

Ofițerul de urmărire penală apreciază întotdeauna formele optimale de
interacțiune în funcție de sarcinile la momentul concret, situațiile de anchetă
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apărute, precum și de forțele și mijloacele de care dispune [6, p.114]. Ofiţerul
de urmărire penală trebuie să dispună de capacitatea de a aprecia obiectiv şi la
timp mersul urmăririi penale, rezultatele investigaţiilor şi de a determina
sarcinile care urmează a fi realizate concomitent sau la etapele posterioare, să
fie înzestrat cu abilităţile profesionale ce ţin de organizarea interacţiunii cu
alegerea modalităţilor şi formelor optime de realizare a acesteia.

Analizînd esenţa noţiunii de interacțiune în cadrul cercetării cauzelor
penale, conchidem că o definiție multiaspectuală, care pe larg abordează
fiecare latură a acestui proces, o propune doctrinarul autohton, dr. prof. M.
Gheorghiţă, care printre primii în plan naţional a analizat importanţa aplicativă
şi problemele de ordin teoretico-practic a subiectului dat. În monografia sa,
„Oрганизованная преступность: проблемы теории и практики
расследования”, autorul definește interacţiunea ca fiind activitatea organelor
MAI și ale altor instituții, departamente, ministere, independente unul faţă de
altul în sensul administrativ, coordonată după scopul, locul și timpul realizării,
și care constă în combinarea raţională de către specialiștii acestor organe a
mijloacelor și metodelor îndreptate spre soluționarea problemelor de depistare,
combatere și descoperire a infracțiunilor [7, p.157].

Jurisprudenţa CtEDO atestă că statul este responsabil pentru omisiunile
autorităţilor cărora le-a delegat sarcini în vederea respectării drepturilor şi a
libertăţilor fundamentale ale omului şi care nu au întreprins măsuri prompte şi
adecvate în vederea executării acestora[8]. Analizînd hotărîrile Curții
Europene v. Republica Moldova, ajungem la concluzia că, în ultimii ani, în
țara noastră se observă tendința de scădere a încălcărilor manifestate prin
tortură sau admiterii provocărilor polițienești la comiterea infracțiunilor.

Convenţia Europeană recunoaşte că cea mai mare parte a drepturilor
garantate de aceasta nu ar putea fi nelimitate într-o societate democratică şi că
pot fi necesare restrângeri în numele siguranţei publice sau securităţii naţionale,
al interesului economic al ţării, al sănătăţii publice şi al moralei, al prevenirii
dezordinii şi delincvenței. Ea permite, de asemenea, statelor, în anumite
condiţii, ca obligaţiile lor să se suspende în caz de război sau în alte situaţii de
urgenţă. Dar nici un stat nu se poate sustrage obligaţiei de a respecta dreptul la
viaţă, nici interzicerii torturii, a pedepsei cu moartea, a sclaviei şi a
retroactivităţii legilor penale[8, p.39].

Jurisprudența CtEDO a degajat o regulă potrivit căreia exigenţele
generale de echitate consacrate în articolul 6 „dreptul la un proces echitabil” al
Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor
Fundamentale se aplică procedurilor referitoare la toate tipurile de infracţiuni
penale, de la cea mai simplă la cea mai complexă[10]. Prin urmare, indiferent
de gravitatea faptei, organul de urmărire penală în activitatea sa, apelînd la
practica Curții Europene este obligat să asigure condiții reale pentru realizarea
dreptului la apărare.

Atingerea scopului legii penale nu poate fi realizată fără derularea
activității procesuale. La faza urmăririi penale, aceasta se realizează în cadrul
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acțiunilor de urmărire penală, manifestate prin procedee probatorii și alte
acțiuni cu caracter dispozitiv.

Art. 279 alin. (1) din Codul de procedură penală prevede că acţiunile
procesuale se efectuează în strictă conformitate cu prevederile prezentului cod
şi numai după înregistrarea sesizării cu privire la infracţiune. Acţiunile de
urmărire penală pentru efectuarea cărora este necesară autorizarea
judecătorului de instrucţie, precum şi măsurile procesuale de constrîngere sînt
pasibile de realizare doar după pornirea urmăririi penale, dacă legea nu
prevede altfel.

Domnia legii reprezintă unul dintre principiile-cheie ale Convenţiei și
implică faptul că o imixtiune a autorităţilor asupra drepturilor unei persoane
trebuie supusă unui control efectiv, mai ales in cazul în care legea conferă
executivului puteri largi de apreciere[11]. Controlul dat devine deosebit de
important în contextul atribuțiilor ce îi revin procurorului la faza urmăririi
penale.

Conducerea urmăririi penale este una din atribuțiile de bază a
procurorului. Aceasta îi atribuie un volum mare de responsabilități. Controlul
asupra respectării legislației în vigoare și drepturilor omului de către
colaboratorii organelor afacerilor interne este un aspect foarte important al
acestei activități.

În conformitate cu art.7 din Legea privind statutul ofițerului de urmărire
penală[12], controlul asupra respectării dispoziţiilor legale în efectuarea
urmăririi penale, în conformitate cu legislaţia în vigoare, se exercită de
judecată şi de procuror.

În domeniul administrării probelor, jurisprudența Curții Europene se
axează pe drepturile consacrate în art.6 din Convenție. În acest sens, bogata
jurisprudență CtEDO abordează esența și mecanismele practice de realizare a
principiului egalității armelor și dreptului la probe, în contextul articolului 6
din Convenție. Inițiativa subiecților procesuali nu trebuie să fie limitată în ceea
ce privește administrarea probelor conform procedeelor legal instituite.
Subiecții procesuali trebuie să decidă singur prin ce metode să dobândească
probele și cînd să le invoce ca și cealaltă parte să aibă acces la ele.

Regula generală conturată în jurisprudența Curții Europene, ce ține de
atitudinea subiecților oficiali față de ceilalți participanți în procesul penal,
denotă că această trebuie să fie egală, nelezînd demnitatea persoanei. Însă, în
cauza Dudgeon v. Regatul Unit, Curtea a făcut referire la condiţiile morale şi
sociale diferite care se pot aplica în zone diferite, remarcând că, din cauza
faptului că o restricţie nu este considerată necesară altundeva, acest lucru nu
înseamnă că ea nu este de acceptat într-o anumită zonă[13, p.52]. Deci, Curtea
Europeană admite diferența de tratamente în cazuri similare, din motivul
condițiilor morale și sociale diferite, de exemplu aspectele tactice de audiere a
unui minor și a unui recidivist pentru una și aceeași faptă comisă în
coparticipare.
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Orice atingere admisă în cadrul urmăririi penale trebuie să fie
proporţională gradului de prejudiciabialitate al infracţiunii şi periculozităţii
sociale a individului, în general, şi după importanţa acesteia pentru stabilirea
adevărului în cauza penală respectivă, în particular[14, p.73].

Interacţiunea în cadrul cercetării cauzelor penale nu a fost abordată pe
larg în literatura criminalistică autohtonă, în ultimul timp, actualitatea acestui
subiect a căpătat o semnificaţie deosebită atît în doctrină, cît şi în practică.
Importanţa crescîndă a studierii acestui subiect este evidentă în contextul în
care, pe parcursul anilor, în permanentă creştere se află numărul sesizărilor
înregistrate despre infracţiunile comise, iar standardele consacrate în legislaţia
naţională şi practica instanţelor de jurisdicţie internaţională, pun în sarcina
reprezentanţilor organelor de urmărire penală, efectuarea unor investigaţii
complete, obiective şi sub toate aspectele.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Dolea I., Roman D., Sedlețchi I., Vizdoagă T. ș.a. Drept procesual penal.
Chișinău: Tipografia Centrală, 2009, p.409.

2. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cauza Handyside v. Regatul Unit,
hotărîrea din 7 decembrie 1976, nr. 5493/72.

3. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cauza Barbu Anghelescu v. Romania,
hotărîrea din 05 octombrie 2004, nr. 46430/99.

4. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cauza Anușca v. Moldova , hotărîrea
din 18 mai 2010, nr. 24034/07.

5. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cauza Artico v. Italia, hotărîrea din
13 mai 1980, nr. 6694/74.

6. Gheorghiță M. Criminalistica. Chișinău: Museum, 1995, 144 p.
7. Георгицэ М.Ф. Организованная преступность: проблемы теории и

практики расследования. Кишинэу: Rotaprint, 1998, 280 p.
8. Hotărîrea explicativă a Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii

Moldova nr. 3 din 09.06.2014: Cu privire la aplicarea de către instanţele
judecătoreşti a unor prevederi ale Convenţiei Europene pentru apărarea
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

9. Sîrcu D. Geneza și natura Convenției pentru Apărarea Drepturilor Omului și
Libertăților Fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950. În: Revista
Națională de Drept, 2003, nr.3, p.39.

10. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cauza Teixeira de Castro v. Portugalia,
hotărîrea din 09 iunie 1998, nr. 25829/94.

11. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cauza Silverș.a. v.Regatul Unit,
hotărîrea din 25 martie 1983, nr. 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75;
7107/75; 7113/75; 7136/75.

12. Legea cu privire la statutul ofițerului de urmărire penală, nr.333-XVI din
10.11.2006, În MO, nr.195-198 din 22.12.2006.

13. Karen Reid. Ghidul specialistului în CEDO. Chișinău: Cartier, 2005, p.52.

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx


433

14. Croitor E. Argumentarea admisibilității înregistrărilor audio/video în
procedura penală, din perspectiva drepturilor fundamentale. În: Revista
Națională de Drept, 2006, nr.6, p.73.



434

STATUTUL DEȚINUTULUI PRIN PRISMA PRINCIPIULUI
UNIVERSALITĂȚII

THE DETAINEE’S STATUS THROUGH THE PRISM
OF THE PRINCIPLE OF UNIVERSALITY.

ALEXANDRU ARSENI,
dr. hab., prof.

OLESEA PANCHIV,
Universitatea de Stat din Moldova

Abstract
According to the legal provisions contained in international and national
normative acts, the fundamental human rights and freedoms are guaranteed to
everyone in a fair, impartial and non-discriminatory way. However, there are
certain categories of people who have their rights and dignity badly affected,
for instance, the detainees. The present article aims to analyze the situation in
the penitentiary system of the Republic of Moldova emphasizing the main
issues related to the conditions of detention and treatment of the individuals
held in prisons and police temporary detention isolators, such as physical ill-
treatment, poor state of hygiene and health-care services, overcrowding etc.
The allegations received from the detainees represent the primary source
which reports a set of serious violations and deviations from the respect for
fundamental human rights. The competent authorities of the state, as well as
the civil society must be directly involved in solving the identified problems in
order to transpose the provisions of the legal framework into life and build an
eminently democratic state based on the rule of law and the guarantee of
fundamental human rights.
Keywords: rights, dignity, detainees, prisons, ill-treatment, law, violations.

După aderarea la Declarația Universală a Drepturilor Omului și
ratificarea Pactelor din 1966 (Pactul Internațional cu privire la Drepturile
Civile și Politice,Pactul Internațional privind Drepturile Economice, Sociale și
Culturale), Republica Moldova și-a ajustat consecvent legislația internă la
normele internaționale. Însăși Constituția Republicii Moldova cuprinde atât
principiile fundamentale ale realizării drepturilor și libertăților cetățenești, cât
și întreg spectrul drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Acestea și-
au găsit reglementarea detaliată într-un șir de legi, precum și strategii
guvernamentale chemate să asigure mecanisme reale de garantare a drepturilor
și libertăților fundamentale. Cadrul legal și instituțional este unul complex,
însă practica denotă existența unor abateri de la respectarea drepturilor omului
într-un mod just, imparțial și nediscriminatoriu.

Articolul 15 din Constituția Republicii Moldova consacră principiul
universalității drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale, stipulând că:
“Cetățenii beneficiază de drepturile și libertățile consacrate prin Constituție și
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prin alte legi și au obligațiile prevăzute de acestea”, fapt ce implică
recunoașterea demnității tuturor membrilor familiei umane și a drepturilor lor
egale și inalienabile. Dar oare persoana aflată în detenție își pierde statutul de
ființă umană? Privarea de libertate poate servi drept temei juridic pentru
lipsirea individului de drepturile sale fundamentale sau limitarea demnității
acestuia? Nu.

În această ordine de idei, evidențiem faptul că protecția drepturilor și
libertăților fundamentale ale persoanelor aflate în detenție este reglementată de
o paletă largă de acte normative internaționale, regionale și naționale. La
nivelul principalelor instrumente internaționale în acest domeniu, menționăm:
Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deținuților, Convenția
Organizației Națiunilor Unite împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente
cu cruzime, inumane sau degradante, Ansamblul de principii pentru protejarea
tuturor persoanelor supuse unei forme oarecare de detenție sau încarcerare,
Pactul Internațional cu privire la drepturile civile și politice, precum și seria de
Recomandări ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei cu privire la
educația în penitenciare, controlul asupra maladiilor transmisibile, ocrotirea
sănătății, protecția împotriva abuzului, supraaglomerarea închisorilor, precum
și alte probleme care afectează persoanele deținute. Toate reglementările
internaționale vizate anterior proclamă univoc tratamentul uman și respectarea
demnității persoanelor deținute.

Cât privește dreptul intern al Republicii Moldova, principalele acte
normative care vizează problema respectării drepturilor omului în instituțiile
penitenciare sunt: Legea cu privire la sistemul penitenciar, care stabilește
tranșant că activitatea acestuia este desfășurată în baza principiilor legalității,
umanismului, democratismului și respectării drepturilor omului; Codul de
executare al Republicii Moldova, care face referință la următoarele aspecte:
condițiile materiale, asistența medicală, munca, instruirea profesională a
condamnaților etc.; Legea privind controlul civil asupra respectării drepturilor
omului în instituțiile care asigură detenția persoanelor, care prevede
monitorizarea condițiilor de detenție și tratamentul aplicat deținuților; etc.
Aceste acte normative se caracterizează printr-o extindere a drepturilor și
garanțiilor persoanelor condamnate, fiind corelate cu standardele internaționale,
apropiindu-se de concepția conform căreia închisoarea nu are ca finalitate
izolarea individului, ci reeducarea și reintegrarea acestuia în societate.

Protecția persoanei împotriva torturii și pedepselor sau tratamentelor
crude, inumane ori degradante este consfințită în art. 3 din Convenția
europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.
Același principiu a fost preluat și dezvoltat în art. 24 din Constituția Republicii
Moldova, care garantează dreptul la viață și la integritate fizică și psihică,
interzice tortura și pedepsele sau tratamentele crude, inumane ori degradante.
Interdicția este categorică și se extinde asupra tuturor persoanelor.

Dreptul la viață este considerat ca fiind dreptul uman suprem, pentru că
fără respectarea efectivă a acestui drept restul drepturilor și libertăților omului
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ar fi lipsite de orice sens. Dreptul la viață este un drept intangibil, de la care nu
se admite nici o derogare. Astfel, nu este accidental faptul că dreptul la viață
este proclamat în primele articole ale actelor internaționale de primă
importanță în domeniul drepturilor și libertăților fundamentale ale omului:
Declarația Universală a Drepturilor Omului (art. 3), Pactul International cu
privire la drepturile civile și politice (art. 6, alin(1)), Convenția europeană
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (art. 2).

În pofida importanței reglementărilor constituționale enunțate, precum
și a principiilor consacrate în actele internaționale, suntem nevoiți să constatăm
faptul că în cadrul instituțiilor responsabile de detenția persoanelor
condamnate sunt admise încălcări grave a drepturilor fundamentale ale omului,
multe dintre ele fiind constate tocmai de Curtea Europeană a Drepturilor
Omului. Cu regret, Republica Moldova se află printre primele țări după
numărul cererilor la CEDO, cu circa 1000 de cereri anual. Până la data de 31
decembrie 2017, CEDO a pronunțat 354 de hotărâri, iar în 317 dintre ele a fost
constatată cel puțin o violare a Convenției de către Republica Moldova, pentru
acestea fiind achitate prejudicii în sumă de peste 14 milioane de Euro,
informează sursele mass-media. Majoritatea violărilor constatate în privința
Republicii Moldova sunt pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil,
protecția proprietății, tratamentul inuman și degradant, dreptul la libertate și
siguranță. În 2018, Republica Moldova s-a “învrednicit” de 33 de condamnări
la CEDO, în urma cărora statul trebuie să achite puțin peste 200 de mii de Euro.
Majoritatea violărilor constatate vizează următoarele încălcări: dreptul la
libertate și la siguranță, interzicerea torturii și a tratamentului inuman,
degradant, dreptul la un remediu efectiv, dreptul la un proces echitabil,
protecția proprietății.

Potrivit datelor oficiale prezentate de către Avocatul Poporului, în
custodia sistemului penitenciar se află aproximativ 8000 de persoane. Doar 3
din cele 17 instituții penitenciare au fost renovate și corespund standardelor
minime de detenție (Penitenciarul nr.7 – Rusca, Penitenciarul nr.10 – Goian și
Penitenciarul nr. l – Taraclia). În condițiile unei tendințe constante de creștere
a numărului de deținuți în penitenciare în raport cu capacitatea actuală de
cazare a sistemului penitenciar de aproximativ 5500 locuri, se înregistrează o
suprapopulare de peste 40% a spațiilor de detenție. În special, se atestă că
infrastructura este învechită, nefiind adaptată la sistemul de celule și nu
permite separarea condamnaților în sectoare mai mici, fapt ce duce la
perpetuarea violenței.

Din cele 230 de cereri înregistrate la Oficiul Avocatului Poporului pe
parcursul anului 2016, în acest domeniu, atragem atenția asupra dinamicii de
creștere a cererilor parvenite din locurile de detenție (190 de cereri în anul
2014 și 195 de cereri în 2015), cel mai frecvent (în 203 cereri) sunt semnalate
condițiile precare de detenție din penitenciare. În 20 cereri a fost invocată
aplicarea relelor tratamente, iar în altele 7 au fost expuse diverse probleme ce
țin de respectarea procedurii la reținere sau arestare.
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Cele mai frecvente probleme invocate de deținuți la capitolul condiții
de detenție se referă la: supraaglomerare, în special, în Penitenciarul nr.13 din
Chișinău, celulele din demisol - foarte reci, lumină insuficientă, umiditate,
condițiile sanitaro-igienice precare, sistemul de canalizare și sistemul de
ventilare nefuncționabile, asigurarea insuficientă cu lenjerie de pat, plapumă și
cu obiecte de primă necesitate, măsuri insuficiente de deratizare și dezinfectare.

Un alt set de probleme cu care se confruntă sistemul penitenciar sunt
capacitățile reduse de acordare a asistenței medicale, de asigurare cu inventarul
necesar pentru prepararea și servirea hranei, dar și lipsa posibilității de a
desfășura în deplină măsură activități prosociale cu scop de motivare către
schimbare a persoanelor private de libertate.

Printre problemele sesizate din cererile deținuților se enumeră și cele ce
țin de condițiile neadecvate din transportul care asigură escortarea deținuților,
precum și relațiile ostile dintre deținuți și administrația penitenciarului.
Intimidarea și maltratarea deținuților este un fenomen aspru criticat ani la rând
de către Comitetul European pentru Prevenirea Torturii (CPT).

Potrivit Normelor Comitetului European pentru Prevenirea Torturii,
înființat în 1987, procedurile eficiente de depunere a plângerilor, care
reprezintă garanții fundamentale împotriva relelor tratamente. Deținuții trebuie
să dispună de mijloace de recurs atât în interiorul, cât și în exteriorul închisorii,
incluzându-se posibilitatea de a avea acces confidențial la o autoritate
competentă în acest sens.

Mai multe cereri la acest capitol au parvenit în anul de referință de la
persoane private de libertate, care invocă nerespectarea procedurii de
examinare a cererilor adresate administrației penitenciarului. Aceștia acuză că
deseori nu primesc răspunsuri la plângerile sale, se invocă procedura
defectuoasă de expediere a corespondenței prin intermediul Poștei Moldovei.
Astfel este încălcat dreptul de petiționare al deținuților.

Situația în izolatoarele de detenție provizorie rămâne în continuare
alarmantă. Majoritatea încăperilor din izolatoarele de detenție provizorie sunt
situate în subsolurile edificiilor inspectoratelor de poliție, de aceea, acestea nu
sunt în măsură să ofere condiții de detenție adecvate. Avocatul Poporului
constată că în unele instituții condițiile rămân a fi inumane și degradante. De
exemplu, în cadrul vizitei efectuate la Izolatorul de detenție preventivă din
Orhei s-a stabilit că registrul de evidență a persoanelor deținute este incomplet
(nu se indica ora de plasare și ora de ieșire din izolator a deținutului). Cele 3
celule funcționale (celelalte sunt sigilate) nu corespund normelor naționale și
internaționale de detenție a persoanelor. S-a constatat că persoanele sunt
deținute în următoarele condiții: saltele vechi, într-o stare deplorabilă, perne și
lenjeria pentru paturi lipsește, chiuvete ruginite, robinete deteriorate,
nefuncționale, prin urmare lipsind accesul direct al persoanelor plasate la apa
potabilă, iluminare insuficientă, miros de mucegai, condiții igienico-sanitare
precare.
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Ținând cont de problemele existente, Administrația Națională a
Penitenciarelor a elaborat o Strategie de dezvoltare a sistemului penitenciar
pentru anii 2016-2020, prin care se intenționează soluționarea problemelor
actuale ale sistemului penitenciar și diminuarea efectelor acestora asupra
deținuților. În această ordine de idei, identificând aceste încălcări grave,
Departamentul Instituțiilor Penitenciare și-a propus în Strategia menționată
următoarele obiective generale:
1. Sporirea eficienței în administrarea sistemului penitenciar;
2. Organizarea eficientă a managementului resurselor umane ale sistemului

penitenciar;
3. Modernizarea infrastructurii sistemului penitenciar pentru îmbunătățirea

condițiilor de detenție;
4. Instituirea sistemului progresiv de executare a pedepsei;
5. Garantarea siguranței sistemului de detenție;
6. Dezvoltarea serviciilor medicale de calitate pentru persoanele private de

libertate, echivalente cu cele prestate în sistemul public de sănătate.
O problemă centrală pe care o abordează prezenta Strategie este:

eficiența scăzută a sistemului penitenciar în realizarea scopului pedepsei –
reintegrarea socială a persoanei condamnate și prevenirea săvârșirii de noi
infracțiuni. Conform indicatorului internațional, Moldova are un scor de 0,28
din maxim 1 pentru eficiența serviciilor corecționale în reducerea
comportamentului criminal.

Este preconizat ca programele de educație și intervenție psihosocială,
de alfabetizare, de școlarizare și calificare profesională vor fi asigurate pentru
minim 85% din deținuți, iar cazurile de îmbolnăvire să scadă cu minim 30%.

Regretabil este însă faptul că existența unor reglementări pertinente care
vin să asigure un tratament uman deținuților și să garanteze respectarea
demnității acestora rămâne a fi mai mult formală. Consolidarea în timp a
acestora ar trebui să producă efecte de ameliorare vizibilă și nu viceversa.
Cazul lui A. Brăguță, care a decedat în izolatorul de detenție provizorie ca
urmare a violenței aplicate de colegii de celulă, demonstrează că respectarea
drepturilor fundamentale ale persoanelor deținute este, puțin spus, deficitară.

Mai recent, la 5 septembrie 2018, CEDO a pronunțat o nouă hotărâre
împotriva Republicii Moldova în cauza Miron (Alexandru) c. Moldovei, fiind
constatată încălcarea Articolului 3 din Convenția Europeană a Drepturilor
Omului (condiții inadecvate de detenție în Penitenciarul nr. 13), Articolului 5
alin.1 (detenția ilegală) și Articolului 13 (lipsa unui remediu efectiv). Totodată,
Curtea a acordat reclamantului suma de 10.000 Euro cu titlu de prejudiciu
moral și 1000 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

Așadar, cadrul normativ ce reglementează domeniul protecției
drepturilor fundamentale ale persoanelor deținute este unul complex. Însă
existența de jure a acestora, fără mecanisme reale pentru a le garanta un
caracter funcțional, echivalează cu ineficiența lor, or “Cuvintele care nu sunt
urmate de fapte nu valorează nimic” (Esop). Soluționarea încălcărilor
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înregistrate este posibilă prin activitatea corespunzătoare a instituțiilor special
abilitate pentru supravegherea domeniului vizat, precum și prin abordarea cât
mai frecventă a problemelor existente de către societatea civilă, prin implicarea
în diferite activități, platforme de discuții, conferințe menite să constate, să
explice și să informeze publicul referitor la starea de fapt a lucrurilor.

Astfel, pentru afirmarea statutului său de stat democratic, de drept, în
contextul integrării europene, Republica Moldova este responsabilă nu doar de
ajustarea legislației la standardele europene, dar și de armonizarea practicii cu
prevederile formale ratificate. Bunăstarea cetățenilor săi este direct
proporțională cu gradul de asigurare și garantare a drepturilor și libertăților
fundamentale, fapt ce impune responsabilizarea statului prin respectarea de
facto a acestui angajament în mod just și echitabil, ci nu prin irosirea
milioanelor pentru a compensa prejudiciile în urma condamnărilor pronunțate
de CEDO.
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Summary
This article includes a general customs legal analysis of prohibited goods,
objects, goods, restricted objects that can be allowed for crossing the state
border only in exceptional cases. It also highlights the carrier that can carry
them over the state customs border. The author also formulates in this article
the concept of prohibited goods and restricted goods from the national
customs law of the Republic of Moldova, also indicating the customs regimes
according to which prohibited objects, restricted goods, objects can be crossed
over the customs territory of the Republic of Moldova, making reference in this
regard to the concrete codes included in the customs tariff and the combined
Nomenclature of goods.
Key-words: goods, means of transportation, customs border, customs
legislation, prohibitions, restrictions, introducing goods in the country, taking
the goods out of the country, natural persons, legal entities, prohibited goods
carrier.

Potrivit principiilor generale de trecere a mărfurilor şi mijloacelor de
transport peste frontiera vamală, toate persoanele beneficiază de drepturi egale
pentru a introduce şi a scoate din Republica Moldova mărfuri şi mijloace de
transport. Nimeni nu poate fi lipsit sau limitat de aceste drepturi, cu excepţia
cazurilor prevăzute de legislaţie.

Conform art. 20, alin.1 din Codul Vamal al Republicii Moldova1,
anumite mărfuri şi mijloace de transport sînt prohibite de legislaţie de a fi
introduce sau scoase din RM din considerente de securitate a statului, de
asigurare a ordinii publice şi morale, de protecţie a mediului, a obiectelor de
artă, obiectelor de valoare istorică şi arheologică, de apărare a dreptului de
proprietate intelectuală, de protecţie a pieţei interne, de apărare a altor interese
ale Republicii Moldova. De asemenea, pot fi stabilite restricţii la introducerea
şi la scoaterea din ţară a mărfurilor şi mijloacelor de transport pentru
îndeplinirea obligaţiilor internaţionale faţă de alte state, pentru promovarea
politicii economice, apărarea suveranităţii statului, pieţei interne şi în alte
scopuri, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, cu acordurile
internaţionale la care aceasta este parte. Când introducerea sau scoaterea nu
este permisă decât cu prezentarea unei autorizaţii speciale, mărfurile sunt
prohibite dacă nu sunt însoţite de un astfel de document sau dacă acesta nu este
valabil.
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Politica de stat în domeniul comerţului exterior se realizează prin
reglementarea tarifar-vamală (aplicarea tarifelor vamale pentru export şi
import), introducerea, în modul stabilit, a taxelor excepţionale (speciale,
antidumping şi de compensare) şi prin reglementarea netarifară (în special prin
cotare şi licenţiere) a activităţii comerciale externe în conformitate cu legile, cu
actele normative ale Guvernului, precum şi cu tratatele internaţionale la care
Republica Moldova este parte. În Republica Moldova, exportul şi importul se
efectuează fără restricţii cantitative. Restricţii cantitative la export şi import pot
fi stabilite de Guvern numai în cazuri excepţionale, în conformitate cu legile
interne şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte2.În
cazul stabilirii de restricţii cantitative la export şi import, repartizarea cotelor şi
eliberarea licenţelor se efectuează de către autoritatea administraţiei publice
autorizată, în conformitate cu actele normative aprobate de Guvern.

În conformitate cu legile şi cu tratatele internaţionale la care Republica
Moldova este parte, Guvernul, pornind de la interesele naţionale, poate stabili
interdicţii şi restricţii la exportul şi/sau importul de mărfuri (produse), lucrări,
servicii, precum şi de rezultate ale activităţii intelectuale (obiecte ale
proprietăţii intelectuale), vizînd în special:

a) respectarea ordinii publice şi a bunelor moravuri;
b) ocrotirea vieţii şi sănătăţii oamenilor, a florei şi faunei, protecţia

mediului în ansamblu;
c) păstrarea moştenirii culturale a etniilor din Republica Moldova;
d) asigurarea securităţii statului;
e) îndeplinirea angajamentelor internaţionale ale Republicii Moldova.
În legislația civila 3 bunurile se clasifica, in dependenta de regimul

circulației in:
a) bunuri care se află în circuitul civil general;
b) bunuri supuse unui regim special de circulaţie;
c) bunuri care nu se află în circuitul civil.
Bunurile supuse unui regim special de circulaţie sunt bunuri care, deşi

se află în circuitul civil, au un regim special de circulaţie, cu alte cuvinte, au o
circulaţie limitată. Bunurile limitate în circuitul civil pot fi dobândite, deţinute,
folosite şi înstrăinate în condiţiile prevăzute de lege. In principiu, restricţiile
care privesc circulaţia bunurilor se pot referi la subiectele de drept, care le pot
dobândi şi înstrăina, ori la condiţiile de încheiere a actelor juridice cu aceste
bunuri. Au circulaţie limitată, de exemplu, monumentele, adică bunurile ce fac
parte din patrimoniul cultural. Bunurile care nu se află în circuitul civil sunt
bunuri care nu pot face obiectul actelor juridice. Bunurile scoase din circuitul
civil sunt inalienabile, adică nu pot fi înstrăinate. Menționam aici ca, totuși, nu
trebuie sa punem semn de egalitate intre circulația bunurilor pe piața internă și
trecerea acestora peste frontiera vamala (circulația internațională). In acest
articol vom prezenta, succint, cazurile când unele categorii de mărfuri si
mijloace de transport sunt prohibite sau restricționate la trecerea acestora peste
frontiera vamala a Republicii Moldova, avind in vedere atit tipul/destinația
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acestora cit si calitatea subiecților de drept – persoane fizice sau juridice
(rezidenți sau nerezidenți).

Mărfuri prohibite - mărfurile a căror plasare sub orice destinaţie
vamală este interzisă . Or, sunt considerate prohibite toate mărfurile a căror
introducere sau scoatere de pe teritoriul vamal este, potrivit legii, interzisă cu
orice titlu.

Sunt considerate ca restricţionate mărfurile a căror introducere sau
scoatere de pe teritoriul vamal este supusă unor condiţii sau îndeplinirii unor
formalităţi speciale.

Este interzisă introducerea in ţară, în calitate de ajutoare umanitare, a
încălțămintei uzate, lenjeriei de corp folosită, jucării pentru copii folosite,
haine folosite pentru copii de pînă la 3 ani,vaccinuri, truse şi remedii
diagnostice al căror termen de valabilitate este mai mic de 6 luni, Produse
alimentare cu termenul de valabilitate mai mic de 3 luni, bunuri de calitate
inferioară, ofensive pentru viaţa, sănătatea sau securitatea beneficiarilor de
ajutoare umanitare4.Se permite importul, cu titlu de ajutor umanitar, şi
distribuirea gratuită a îmbrăcămintei şi articolelor textile folosite, numai în
cazul în care acestea au fost supuse operaţiunilor de spălare, dezinfecţie şi
dezinsecţie, certificate prin documente eliberate de instituţii abilitate din ţara
de export sau de origine, distinct pentru fiecare lot5.Importul de mărfuri de uz
personal folosite şi comercializarea acestora se efectuează în baza
documentelor care certifică inofensivitatea igienico-sanitară a acestor bunuri,
specifică clar cantitatea şi categoria lor, asigură inventarierea şi evidenţa pe
categorii de mărfuri. La selectarea pentru comercializare a mărfurilor de uz
personal folosite importate, importatorul este obligat să perfecteze, în
conformitate cu legislaţia în vigoare, documentele de reexport sau nimicire
pentru mărfurile interzise la import. Introducerea în ţară a ajutoarelor
umanitare se efectuează în baza avizului Ministerului Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familiei, care stabileşte statutul bunurilor ce se introduc6.La
introducerea în ţară a mărfurilor calificate drept ajutoare umanitare organele
vamale perfectează Borderoul pentru transport.

Este interzisă introducerea în republică a deşeurilor, a reziduurilor de
orice natură în stare brută sau prelucrată, cu excepţia maculaturii prelucrate, a
deşeurilor şi resturilor din fontă, fier sau oţel şi a cioburilor din sticlă,
prevăzute în anexa nr.3 la Legea nr.1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind
deşeurile de producţie şi menajere, destinate utilizării în calitate de materie
primă secundară la întreprinderile autohtone existente, în vederea prelucrării,
stocării temporare, depozitării, împrăştierii pe sol sau în apă, distrugerii prin
orice mijloace. Autorităţile vamale controlează şi poartă răspundere de
aplicarea prevederilor legislației privind importarea şi transportarea deşeurilor
şi reziduurilor de orice fel prin teritoriul republicii7.

Se interzice introducerea pe piaţă a produselor de uz fitosanitar şi a
fertilizanţilor care nu au trecut testarea şi omologarea şi nu sînt înscrise în
Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor.
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Introducerea pe teritoriul ţării a mostrelor de produse de uz fitosanitar şi
de fertilizanţi în vederea omologării lor, precum şi a materialului semincer şi
săditor tratat cu produse de uz fitosanitar neînregistrate în ţară, se face în
temeiul avizului Centrului de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor
de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor8.

Produsele alimentare şi materialele în contact cu produsele alimentare,
importate în scopul plasării pe piaţă, trebuie să corespundă cerinţelor
reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile în Republica Moldova sau
prevederilor acordului special dintre Republica Moldova şi ţara exportatoare,
în cazul în care există un asemenea acord.

Responsabilitatea producătorilor şi furnizorilor pentru respectarea
cerinţelor reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile este clauza
esenţială a contractului de livrare a produselor alimentare şi a materialelor în
contact cu produsele alimentare la importul acestora.

Se interzice importul produselor alimentare şi al materialelor în contact
cu produsele alimentare, neaprobate de Agenţia Naţională pentru Siguranţa
Alimentelor şi de Ministerul Sănătăţii ca fiind inofensive şi valabile pentru
consumul uman, precum şi al celor care nu au documente de însoţire ce atestă
inofensivitatea şi provenienţa lor legală9.

La import, produsele alimentare şi materialele în contact cu produsele
alimentare se supun controalelor în vamă în modul stabilit de Guvern.

Se interzice importul de produse alimentare cu termenul de valabilitate
de pînă la 90 de zile în cazul în care a rămas mai puţin de 1/3 din termenul lor
de valabilitate stabilit de producător, iar pentru restul produselor alimentare se
interzice importul în cazul în care, pînă la expirarea valabilităţii lor, au rămas
mai puţin de 60 de zile.

În Republica Moldova sunt interzise:
a) importul, exportul, reexportul, tranzitul, introducerea temporară a

surselor de radiaţii ionizante (inclusiv parte a echipamentului medical sau de
măsurare, calibrare) fără autorizaţia Agenţiei Naţionale de Reglementare a
Activităţilor Nucleare și Radiologice;

b) importul deşeurilor radioactive10.
Autorizarea importului, exportului, introducerii temporare a

materialelor de interes nuclear din categoria mărfurilor strategice se efectuează
de Comisia interdepartamentală de control asupra exportului, reexportului,
importului şi tranzitului de mărfuri strategice conform actelor normative în
vigoare.

Se interzice, până la data de 31 decembrie 2020, importul în Republica
Moldova a plaselor de pescuit confecţionate din fire polimerie netorsionate,
încadrate la poziţia tarifară 5608 11 800 din Nomenclatura combinată a
mărfurilor11.

In scopul conservării resurselor naturale epuizabile, refacerii suprafeţei
forestiere şi respectării dreptului oricărei persoane la un mediu ecologic şi
sănătos, precum şi în vederea reglementării exportului de masă lemnoasă
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recoltată în Republica Moldova şi minimalizării tăierilor ilicite, Guvernul
Republicii Moldova a sistat temporar exportul masei lemnoase încadrate la
poziţiile tarifare 4403, 4404 20, 4406 şi 4407 91-4407 99 din Nomenclatura
combinată a mărfurilor12.

Un șir de prohibiţii sunt stabilite în legislația vamală la introducerea şi
scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor şi mijloacelor de transport13.

Introducerea în ţară şi plasarea sub orice destinaţie vamală a
anvelopelor din cauciuc uzate, a deşeurilor, a resturilor şi a bavurilor de
cauciuc nedurificat, chiar transformate în pulbere sau granule, a părţilor şi a
accesoriilor uzate pentru autovehicule este interzisă. Prin derogare de la
această regulă, se permite introducerea în regim de tranzit a mărfurilor
menţionate cu condiţia prezentării pentru lotul respectiv a notificării privind
transportarea transfrontieră a deşeurilor, eliberată conform prevederilor
normative în vigoare.

Organul vamal este în drept sa interzică trecerea mărfii peste frontiera
vamală în cazul în care dispune de argumente temeinice ca această marfă este
originară din țara ale cărei mărfuri nu pot fi autorizate pentru trecerea
frontierei vamale în conformitate cu legislația sau cu acordurile internaționale
la care Republica Moldova este parte.

Mărfurile şi mijloace de transport determinate ca prohibite trebuie să fie
scoase imediat din RM sau returnate în ţară dacă nu sunt supuse confiscării
conform legislaţiei RM, acordurilor internaţionale la care aceasta este parte.
Scoaterea sau returnarea mărfurilor şi mijloacelor de transport în Republica
Moldova se efectuează din contul persoanei care trece mărfurile peste frontiera
vamală sau din contul transportatorului. Dacă mărfurile şi mijloacele de
transport nu pot fi scoase sau returnate imediat pe teritoriul vamal, ele sînt
păstrate în depozite provizorii cel mult 3 zile.
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Summary
This article includes a general legal analysis of the railway carrier used at
transporting goods, loadings, values, including passengers over the state
customs border. Relating to national and international legislative sources, the
author highlights concrete legislative norms applied by the international
railway carrier when transporting fruits and vegetables over the state customs
border. The authors also relates the rights and duties belonging to the
international railway carrier when transporting fruits and vegetables over the
state customs border, as well as the forms of liability the international railway
carrier shall be liable of in case of lack of fulfilling the international
contractual terms.
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Una din cele mai importante probleme care este frecvent abordată față
de Guvernul Republicii Moldova este problema transportului feroviar.
Transportul feroviar este unul din cele mai vechi feluri de transport, care este
pe larg aplicat la transportarea mărfurilor, obiectelor, încărcăturilor, valorilor,
inclusiv a pasagerilor nu numai pe căile feroviare ale statului național –
Republica Moldova, dar și pe rutele feroviare internaționale a unor state din
Uniunea Europeană, cât și a statelor CSI.

La adoptarea Legii organice cu privire la transporturi, legiuitorul a
inclus într-o normă juridică specială transportul feroviar, recunoscând și
constatând astfel că transportul feroviar, fiind una din ramurile principale ale
economiei naționale și o verigă a structurii sociale a Republicii Moldova, el
este chemat să asigure necesitățile în transporturi de mărfuri, obiecte,
încărcături, valori, de călători.

Transportul feroviar al Republicii Moldova este aplicat nu numai la
transportarea mărfurilor, încărcăturilor, călătorilorpe calea feroviară a
Republicii Moldova, dar și pe calea feroviară internațională. național –
Republica Moldova. Transportând mărfurile, încărcăturile, obiectele, valorile,
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inclusiv călătorii pe căile feroviare internaționale transportatorul feroviar se
conduce de normele juridice, stipulate în Acordul multilateral internațional cu
privire la transportarea mărfurilor, încărcăturilor, obiectelor, valorilor, la care
Republica Moldova este parte din 05.06.1992, inclusiv de legislația vamală în
vigoare a Republicii Moldova.

Conform prevederilor Codului vamal al Republicii Moldova, mărfurile
transportate peste frontiera vamală a statului, urmează a fi distinse conform
următoarelor categorii:

a) restricţionate – mărfurile a căror transportare, plasare sub o
destinaţie vamală este condiţionată de îndeplinirea anumitor condiţii prevăzute
de legislaţie;

b) prohibite – mărfurile a căror plasare sub o destinaţie vamală este
interzisă;

c) echivalente – mărfurile autohtone utilizate în locul mărfurilor de
import pentru fabricarea produselor compensatorii.

După locul vămuirii mărfurilor, distingem următoarele categorii:
a) mărfuri vămuite la organele vamale de frontieră, de exemplu:

mărfurile accizate – băuturile alcoolice, produsele de tutungerie etc.;
b) mărfuri vămuite la organele vamale interne, de exemplu: cărbune,

nisip, pietriş, lemn, geam flotant etc.
Trecerea, transportarea mărfurilor peste frontiera vamală a statului pe

calea ferată a Republicii Moldova se efectuează în conformitate cu principiile
fundamentale de trecere a mărfurilor, încărcăturilor, obiectelor, valorilor,
bunurilor peste frontiera vamală, redate în schema următoare (Гамудулаев,
2003, р.19):

Principiile fundamentale ale trecerii peste frontiera vamală pe calea
ferată a Republicii Moldova

- dreptul egal al tuturor persoanelor de a introduse şi scoate peste
frontiera vamală a Republicii Moldova mărfuri şi mijloace de transport;

- interdicţia de a introduce (scoate) pe (de pe) teritoriul Republicii
Moldova mărfuri şi mijloace de transport;

- restricţii la introducerea (scoaterea) pe (de pe) teritoriul Republicii
Moldova a mărfurilor şi mijloacelor de transport;

- introducerea (scoaterea) pe (de pe) teritoriul Republicii Moldova a
mărfurilor şi mijloacelor de transport se efectuează în conformitate cu regimul
vamal solicitat.

Toate persoanele juridice, inclusive persoanele fizie au drepturi şi
posibilităţi egale la transportarea mărfurilor, încărcăturilor, obiectelor şi
mijloacelor de transport peste frontiera vamală, cu alte cuvinte, au dreptul la
înfăptuirea acţiunilor pentru introducerea pe teritoriul Republicii Moldova sau
scoaterea de pe acest teritoriu a mărfurilor şi mijloacelor de transport. Nimeni
nu poate fi lipsit de dreptul de a introduce şi de a scoate din Republica
Moldova mărfuri şi mijloace de transport sau nu poate fi limitat în acest drept
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(art.19 nr.1149/2000), cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul vamal şi de
alte acte normative în vigoare.

Dreptul la transportarea mărfurilor, obiectelor şi mijloacelor de
transport peste frontiera vamală este prevăzut și de un şir de acte internaţionale
foarte bine cunoscute, începând cu art.13 şi art.17 din Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului, art.12 din Pactul internaţional cu privire la drepturile
civile şi politice.

Conform prevederilor legislației în vigoare a Republicii Moldova
nimeni nu poate fi lipsit sau limitat în acest drept, cu excepţia cazurilor
prevăzute de Codul vamal, de alte acte normative în vigoare şi de tratatele
internaţionale la care Republica Moldova este parte. Afirmăm cu siguranţă că
persoanele cu funcţii de răspundere din organul vamal (Codul penal al
Republicii Moldova. Comentariu, 2003, pag.688)3 nu pot, în mod abuziv, de
sine stătător, fără a se baza pe prevederile legii sau ale acordului internaţional,
să lipsească vreo persoană de dreptul de a transporta mărfuri, încărcături,
obiecte peste frontiera vamală. Această acţiune trebuie să fie întemeiată şi
argumentată prin necesitate imperioasă, iar pentru rezultatele ei colaboratorul
vamal trebuie să poarte răspundere. Numai prin lege pot fi stabilite prohibiţii şi
restricţii la transportarea mărfurilor peste frontiera vamală a statului.

Conform art.54 alin.(1) din Constituţia Republicii Moldova 4, în
Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua
drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului. Exerciţiul
drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrângeri decât celor
prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului
internaţional şi sânt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii
teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopulp revenirii
tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi
demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale
sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.

Intenționând de a livra și a comercializa pe piața exsternă de consun a
statlui, transportându-le cu transportul ferovuar, producătorul, proprietarul sau
expeditorul mărfii , urmează să intocmească cu transportatorul feroviar
international de mărfuri, incărcături, valori un contrac official pentru a allege,
sau a arenda un vagon feroviar special mărfar, sau mai multe vagoane
feroviare mărfare de acest fel, care ar îtruni toate elementele, câtși condițiile
de transportare a mărfurilor în stare intactă, primate de la expeditor și
transportate până la destinatar, indifirent de teritoriul statului pe care
destinatarul are reședința.

3 Persoane cu funcţii de răspundere sunt deputaţii, membrii Guvernului,
consilierii, judecătorii, procurorii, colaboratorii organelor de poliţie, ai
Serviciului de Informaţii şi Securitate, ai Serviciului Vamal (care dispun de
ştampilă personală), precum şi colaboratorii diferitor inspecţii de stat.
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Vagonul este un vehicol rutier ce se deplasează pe şine metalice şi care
serveşte la transportul mărfurilor sau al călătorilor. Vagonul (spine) este un
vagon cu şasiul central construit pentru a transporta o semiremorcă. Vagonul
cu dublu nivel este un vagon construit pentru transportul containerelor pe două
nivele (vagon care poate fi utilizat pentru încărcarea de unităţi de transport
intermodal) cu înălţimi mari, în vederea încadrării în gabarituri de liberă
trecere, dar şi pentru unităţi de transport intermodal cu înălţimi mari (Lexon de
termeni în domeniul transporturilor şi vămuirii, 2000, pag.338).

Construcţia vagoanelor din parcurile marfare ale Republicii Moldova
sau ale statelor limitrofe au o mare influenţă la transportările de mărfuri reuşite
la integritatea lor. De aceea, la vagoane se atrage o atenţie deosebită anume la
modul de exploatare conform cerinţei căilor ferate la transportarea mărfurilor,
încărcăturilor, obiectelor peste frontiera vamală a Republicii Moldova pe calea
ferată, în dependenţă de felul de marfă transportată în ele. Cerinţele sunt
îndreptate spre a întreţine raţionalitatea utilizării vagoanelor, integritatea mărfii
şi cheltuielile de transport să fie coborâte la minim.

Reieşind din contextul că mărfurile transportate pe calea ferată sunt
diverse, parcurile marfare ale căii ferate a Republicii Moldova sunt constituite
din diferite tipuri de vagoane de transportare a mărfurilor, încărcăturilor,
obiectelor, care se deosebesc prin construcţia şi greutatea lor. Aşadar, literatura
de specialitate menţionează următoarele tipuri de vagoane:
- acoperite, fiind folosite la transportarea mărfurilor unitare,

valoroase şi a mărfurilor care necesită o apărare de la condiţiile
meteorologice nefavorabile;

- semivagoanele, folosite pentru transportarea mărfurilor în vrac şi
a lemnului, metalului, containerelor ş.a.;

- platformele, folosite pentru transportarea mărfurilor de o
lungime mare, ca de exemplu metal, diferite utilaje, maşini, materiale de
construcţie din beton ş.a.;

- cisternele, pentru transportarea mărfurilor lichide în vrac.
La rândul lor, vagoanele se mai clasifică în:

- izotermice, pentru transportarea categoriilor de
mărfuri uşor alterabile;

- specializate, pentru transportarea unor anumite
genuri de marfă importată sau exportată;

- transportatare;
- semivagoane bunchere;
- cisterne pentru mărfuri ca ciment, spirt, gaz, lapte,

diferiţi acizi;
- vagoane pentru transportarea peştelui viu şi a

vietăţilor (bovine, porcine ş.a.);
- vagoane pentru cereale;
- vagoane cu dublu nivel pentru transportarea

autovehiculelor ş.a.(Леонтиев…,1959, p.5)
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Transportarea mărfurilor în containere marfare aduc un efect economic
scontat. Containterul marfar este un element al unităţilor de transport folosit
de mai multe ori pe unul sau mai multe feluri de transport, folosit pentru
transportarea şi păstrarea mărfurilor, care este capabil de a fi încărcat şi
descărcat de mijlocul de transport cu ajutorul unui mecanism special, având o
caracteristică tehnică constantă şi un volum de minim 1 m3. Cu containere
poate fi folosit transportul multimodal de mărfuri, care presupune deplasarea
de mărfuri efectuată cu cel puţin două modalităţi de transport, în virtutea unui
contract multimodal, dintr-un loc situat în ţara de unde organizatorul acestui
tip de transport a transmis marfa pentru a o livra destinatarului, în alt loc
desemnat anume dintr-o altă ţară. Acest gen de transport este reglementat în
Convenţia ONU asupra transportului multimodal de mărfuri, încheiată la
Geneva la 28 mai 1980, în cazul nostru transport feroviar, auto, naval.

Containerele la răndul lor urmează a fi clasifică în două categorii:
- containere universale, fiind cele care aparţin ministerelor de transport şi

sunt destinate pentru transportarea mărfurilor diverse cu un ambalaj mai
uşor;

- containere speciale, fiind cele care aparţin expeditorului sau destinatarului
şi sunt prevăzute pentru un spectru mai îngust şi categorii separate de
mărfuri transportate.

Cele universale de tonaj mediu sunt containerele cu o capacitate de 5 şi 11 m3

cu o greutate maximă brutto de 5 şi 3 tone şi corespunzătoare cu dimensiunile:
3 tone cu o lungime de 2100 mm, şi o lăţine de 1325 mm, înălţime de 2400
mm şi 2591 mm. Containerele universale de un tonaj mediu, indiferent de
apartenenţa lor, trebuie să conţină inscripţii pe el în conformitate cu
standardele, compatibile cu cerinţele căilor ferate la care ele se atribuie.
Containerele care nu corespund cerinţelor sus-numite se permit la transportarea
mărfurilor, încărcăturilor, obiectelor peste frontiera vamală pe calea ferată
numai cu acordul participanţilor la transportare. Fiecare container încărcat sau
gol trebuie să dispună de foaie de trăsură de caracter internaţional de
transportare a mărfurilor, încărcăturilor, obiectelor pe cale ferată (SMGS)
(Правило перевозок грузов, 1976, p.431).
După felul de construcţii, containerele se divizează în:
- deschise;
- închise;
- întregi;
- care pot fi descompuse.

După categoria de material din ce este construit, avem:
- containere din lemn;
- containere din metal;
- containere din plastic.

În dependenţă de modul de încărcare, ele pot fi: containere care se
încarcă cu macaraua şi containere pe roţi. Containerele încărcate care trec
frontiera vamală, calea ferată le primeşte, efectuând un control fizic vizual
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împreună cu organele vamale, îndeosebi se atrage atenţia să nu fie deteriorat şi
să dispună de sigiliul exportatorului. Marfa care a traversat frontiera vamală în
containere care nu au suspecţii de deteriorare exterioară, sigilii întregi, se
transmite fără a fi cântărită, numărat numărul de locuri. Dacă înseşi containerul
sau sigigiile sunt deteriorate, calea ferată, împreună cu organele vamale, este
obligată să-i verifice greutatea, numărul de locuri, starea mărfii şi este obligată
să îndeplinească actul comercial. Platformele căii ferate pe care se transportă
containerele se clasifică în: directe (care conţin containere pentru un sigur
punct de destinaţie) şi selectate (care conţin containere pentru puncte de
destinaţie diferite) (Legea nr.1194/1997).

În scopul îndeplinirii condițiilor contractuale de transportare a mărfurilor
primate de la producător, expeditor, urmată de transportarea
internaționalăacestora la destinatarul indicat in scrisoarea de transport
feroviară intertațională, transportatorul feroviar la trecerea peste frontier
vamală externă a statului se conduce de următoarele acte normative:
1) Codul vamal al Republicii Moldova, care

reglementează în general acest domeniu, prin impunerea unor reguli
generale de respectare a acestei activităţi;

2) Legea nr.1031-XIV din 08.06.2000 privind
reglementarea de stat a activităţii comerciale externe, cuprinzând
următoarele dispoziţii privind:
- prevederile fundamentale privind reglementarea de

stat a activităţii comerciale externe;
- regulile speciale de practicare a unor genuri de

activităţi comerciale externe;
- dezvoltarea activităţii comerciale externe;
- relaţiile interstatale în domeniul activităţii

comerciale externe;
- controlul asupra activităţii comerciale externe;
- responsabilitatea participanţilor la activitatea

comercială externă.
3) Legea cu privire la transporturi nr.1194 -XIII din

21.05.1997.
4) Codul transportului feroviar (Legea nr.309/2003).

Actele normative enumerate reprezintă actele de bază care
reglementează procedura de trecere a mărfurilor peste frontiera de stat, prin
intermediul căii ferate a Republicii Moldova, însă cadrul legal este mult mai
larg, cuprinzând şi următoarele:
1) Legea cu privire la tariful vamal nr.1380 din

20.12.1997, care cuprinde un ansamblu de norme privind impozitarea
comerţului exterior, care este compus din:
- taxa vamală;
- taxa pentru proceduri vamale;
- accizul;
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- taxa pe valoare adăugată;
- alte plăţi vamale.

2) Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.808
din 09.08.2000 cu privire la introducerea serviciilor, reglementarea
perceperii plăţilor şi automatizarea sistemului de evidenţă la efectuarea
controlului în PCTF de stat a Republicii Moldova;

3) Hotărârea cu privire la regularizarea fluxului de
mărfuri ce constituie obiectul activităţii de comerţ exterior a Transnistriei
din 02.08.2005;

4) Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu
privire la aprobarea Statutului disciplinar al factorilor de decizie din
organele controlului vamal al Republicii Moldova nr.746 din 07.08.1997;

5) Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre
aprobarea Regulamentului privind satisfacerea serviciului de către corpul
de comandă al organelor controlului vamal de stat al Republicii Moldova
şi a Statutului disciplinar al corpului de comandă al organelor controlului
vamal de stat al Republicii Moldova nr.203 din 30.03.1992;

6) Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.189
din 03.09.1991 cu privire la subordonarea instituţiilor vamale situate pe
teritoriul Republicii Moldova.
Conform art.12 CV al RM Serviciul Vamal are în competenţa sa de a

emite acte normative în domeniul vamal, executorii pentru organele vamale,
pentru alte autorităţi publice şi pentru persoane. Din cumulul de acte emise de
Serviciului Vamal un loc important îl ocupă şi domeniul activităţii comerciale
externe a statului. Deci, am putea enumera următoarele acte care pot avea atât
o implicaţie directă, cât şi una indirectă, care reglementează comerţul exterior,
şi anume:
1) Normele tehnici privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei

vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Directorului General al Serviciului
Vamal nr.199-0 din 29.10.2004 stipulează prevederi despre documentul care
atestă, permite efectuarea activităţii comerciale externe. Acest document este
declaraţia vamală în detaliu;
2) Ordinul cu privire la aprobarea Metodologiei de prelucrare a declaraţiei

vamale în detaliu nr.148-0 din 06.07.2005, care presupune implementarea
Sistemului Informaţional „Asycuda Word” ca procedură de declarare în formă
electronică a mărfurilor provenite din activitatea comercială externă;
3) Ordinul nr.276-0 din 24.10.2002 cu privire la perfectarea actelor vamale

la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacţiile economice externe, care
cuprinde ansamblul actelor necesare pentru desfăşurarea activităţii de comerţ;
4) Ordinul despre aprobarea şi punerea în aplicare a Regulamentului cu

privire la zona de control vamal nr.158-O din 04.08.2003;
5) Ordinul Serviciului Vamal nr.288-O cu privire la aprobarea normelor

metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii
Moldova;
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6) Ordinul nr.195-O din 11.12.2001 cu privire la ordinea de aplicare a
specimentelor vamale;
7) Regulamentul privind interacţiunea Departamentului Vamal şi aCăii

Ferate din Republica Moldova la perfectarea actelor vamale la mărfurile
transportate pe cale ferată din 08.02.2002.

Actele enumerate reprezintă o listă exhaustivă şi nemodificabilă, de
aceea includerea şi specificarea tuturor sunt imposibile. Cadrul legal al
domeniului activităţii comerciale externe este un cadru flexibil şi mobil, în
sensul că permanent poate fi modificat, lărgit sau restrâns.

Încheind contractual de transport a mărfurilor cu proprietarul,
expeditorul mărfurilor transportatorul feroviar international își asumă
obligațiunile prevăzute în acteleîlegislative naționale, în special actele
legislative internaționale de a transporta în termenii și în conditțțle prevăzute
de legislația în vigoare, aplicabilă la momentul semnării contractului de
transport intermnațional într părți. În cazul nerespectării condițiilor la
transportarea mărfurilor transportate destinatarului transportatorul freoviar
international poate fi atras, după caz, la:
- răspunderea civila (delictuală sau contractuală);
- răspundere administrativă, contravențională;
- la răspunderea penală;
- - la răspunderea internațională
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Abstract
Access to state-protected information is permitted, subject to the need-to-know
principle, only to persons holding access authorization, valid for the level of
secrecy of the information necessary for the performance of their duties. The
law provides for the possibility of requesting access to state secrets, so public
authorities and other legal persons requesting the provision of information
assigned to information with limited status are obliged to create conditions
that would ensure the protection of this information. International regulations
come to motivate national authorities to implement new technology standards
to monitor information assigned to special status.
Keywords: technology, information, access, standards, protection.

Accesul la informaţiile oficiale constituie un drept fundamental al
persoanei de a fi informat, o modalitate de control asupra activităţii
autorităţilor/instituţiilor publice, gestionării banilor publici, de stimulare a
formării opiniilor şi participării active a populaţiei la procesul de luare a
deciziilor în spirit democratic( Toma, 2006, p. 65).

Noile realităţi juridice au oferit principiului libertăţii accesului la
informaţie protecţie constituţională şi convenţională. Conform noilor prevederi
din 10.11.2018 Legea RM nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie
reglementează la art. 11 al.10 obligaţia furnizoului de informaţii ca să asigure
furnizarea datelor din registrele de stat prin intermediul platformei de
interoperabilitate.Trebuie de menţionat că accesul la informaţii are drept scop
următoarele (Mocanu, 2012 p. 51-75):

a) crearea cadrului normativ general al accesului la informaţiile
oficiale;

b) eficientizarea procesului de informare a populaţiei şi a controlului
efectuat de către cetăţeni asupra activităţii autorităţilor publice şi a instituţiilor
publice;

c) stimularea formării opiniilor şi participării active a populaţiei la
procesul de luare a deciziilor în spirit democratic.

Legislaţia privind accesul la informaţie are la bază Constituţia
Republicii Moldova, tratatele şi acordurile internaţionale la care Republica
Moldova este parte, prezenta lege include prevederile altor acte normative care
reglementează raporturile ce ţin de accesul la informaţie.

Dreptul de acces liber la informaţiile oficiale constituie o obligaţie a
autorităţilor publice, fapt ce rezultă din dispoziţiile art. 86 lit (c) din Codul
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administrativ al Republicii Moldova din 2018. Reieşind din caracterul special
al reglementărilor Legii privind accesul la informaţie faţă de prevederile
Codului administrativ al Republicii Moldova, iar sub aspectul procedural al
examinării litigiilor, inclusiv faţă de Legea contenciosului administrativ, se
explică că prevederile Legii speciale respective se vor completa, în cadrul
aplicării, de dispoziţiile celor două acte legislative enunţate, în măsura în care
acestea nu contravin Legii speciale. Cu titlu de exemplu: termenul de 15 zile
de furnizare a informaţiei, prevăzut de art.16 din Legea privind accesul la
informaţie, este diferit în raport cu termenul de 30 de zile prevăzut în art.17 din
Legea contenciosului administrativ ( nesoluţionarea în termenul legal a unei
cereri - refuzul de a primi o cerere sau faptul de a nu răspunde petiţionarului în
termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de către o autoritate publică,
în cazul în care legea nu dispune altfel), astfel va fi aplicabil termenul de 15
zile.

Pentru a se determina incidenţa Legii, în privinţa raportului juridic
litigios, se va verifica existenţa următoarelor elemente:

- subiecte ale raportului juridic sunt solicitantul informaţiei şi
furnizorul de informaţii;

- conţinutul acestui raport implică existenţa dreptului solicitantului de
acces la informaţia solicitată concretă şi a obligaţiei corelative a furnizorului
de informaţie de a elibera informaţia solicitată;

- obiectul raportului juridic litigios ţine de furnizarea informaţiei
solicitate cu varietăţile aferente (ex.: nerespectarea termenului de furnizare);

Este important ca la examinarea litigiilor instanţele judecătoreşti să
confunde raporturile ce nu constituie obiect al Legii cu raporturile ce au ca
obiect furnizarea informaţiilor cu accesibilitate limitată. Astfel, simpla
constatare că raportul nu este reglementat de Lege nu poate fi considerată un
motiv de refuz în furnizarea informaţiei, dacă această furnizare este impusă în
baza altui raport obligaţional, însă constatarea faptului că informaţia se
clasifică ca fiind cu accesibilitate limitată poate servi în calitate de motiv
pentru refuzul de a furniza informaţia solicitată.

Pentru a dispune de legitimare procesuală activă sau pasivă,
potenţialii solicitanţi şi furnizori de informaţii trebuie să se regăsească într-una
din categoriile de subiecte ale Legii cu privire la accesul la informații,
prevăzute de art.5 din Lege (Legea, 982, 2000).

Instanţele judecătoreşti pentru diferențierea noţiunilor de „informaţie
oficială" si „informaţie de interes public", ambele noţiuni avînd semnificaţia
prevăzută la art.6 alin.1) din Lege. Acest fapt rezultă atît din interpretarea
sistematică a Legii, cît şi din jurisprudenţa CEDO (ex.: cazul Sîrbu împotriva
R. Moldova; cazul de Haes şi Gijsels împotriva Belgiei). Pentru consecvenţa,
se recomandă aprecierea informaţiei sub aspectul „oficialităţii" ei în
conformitate cu art.6 din Lege, aceasta figurînd în calitate de parte componentă
a eventualului raport litigios(CEDO, 2012).

Informaţia susceptibilă de a fi furnizată poate fi:
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- documentată
- nedocumentată
Informaţie documentată constituie informaţia care este fixată pe un

anumit purtător informaţional: scris, electronic etc. Spre exemplu: hotărîrea
judecătorească este o informaţie documentată.

Informaţie nedocumentată constituie informaţia nefixată pe un suport
informaţional, dar despre care furnizorul de informaţie are cunoştinţă, adică
este posesor al acesteia. Nu poate fi refuzată cererea de furnizare a informaţiei
pe motiv că aceasta este nedocumentată. Pot constitui exemple de informaţie
nedocumentată: uzanţa aplicată în cadrul activităţii furnizorului de informaţii;
dispoziţiile nescrise ale administraţiei furnizorului cu privire la soluţionarea
unor probleme incidente sferei de activitate a acestuia; indicaţiile verbale ale
conducătorului furnizorului de informaţii date unui angajat etc (Legea, 982,
2000).

Limitarea accesului la informaţiile oficiale constituie o încălcare a
principiului generale ale dreptului şi se va considera contrară Constituţiei R.
Moldova. Ca exemplu, CEDO a considerat că anumite dispoziţii din legea
internă a statului pîrît nu îndeplinesc cerinţele unei „legi" prin faptul că le
lipseşte caracterul previzibil (cazul Rotaru împotriva României, soluţionat prin
Hotărîrea CEDO din 04.05.2000). De asemenea, Curtea a reamintit că o normă
este redactată cu o suficientă previzibilitate numai atunci, când aceasta are un
caracter clar, precis, în aşa fel încît să permită oricărei persoane, care la nevoie
poate apela la consultanţă specializată, să îşi corecteze conduita (cazul Amann
împotriva Elveţiei), în acelaşi context, la pct. 55 din Hotărîrea CEDO din
04.05.2000, pronunţată în cazul menţionat mai sus, s-a subliniat că expresia
„prevăzut de lege" nu se referă numai la prevederile legii naţionale, dar şi la
calitatea acesteia, care trebuie să fie compatibilă cu principiul supremaţiei
dreptului, principiu menţionat expres în preambulul Convenţiei, astfel că, în
cazul unor restrîngeri arbitrare, care, cu toate că sînt prevăzute de legea internă,
contravin principiului supremaţiei dreptului, se vor aplica stipulaţiile
Convenţiei;

Limitarea accesului la informaţii poate fi determinată de un interes
legitim care se referă la scopul restricţiei (art.7 alin.(1) din Legea privind
accesul la informaţie a Republicii Moldova), şi care constă în respectarea
drepturilor şi reputaţiei altei persoane, protecţia securităţii naţionale, a ordinii
publice, a ocrotirii sănătăţii şi moralei societăţii;

În literatura de specialitate unii autori consideră ca limitarea accesului
la informaţii este admisibilă dacă acest lucru e necesar într-o societate
democratică, cum ar fi în cazul luptei cu terorismul. Astfel, considerăm că ca
pentru a fi considerată necesară într-o societate democratică, aceasta trebuie să
fie indispensabilă şi convingătoare, reieşind din raţionamentul Curţii Europene
a Drepturilor Omului (Sunday Times împotriva Regatului Unit al Marii
Britanii), iar scopul urmărit să argumenteze atingerea care se aduce dreptului
de acces liber la informaţia oficială. Dacă studiem jurisprudenţa CEDO,
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balanţa proporţionalităţii a fost apreciată nu doar prin prisma cererii
solicitantului de a se constata limitarea accesului la informaţie, dar şi prin
prisma cererii furnizorului de informaţii de constatare a nelegalităţii obligării
sale, de către instanţa naţională, de a furniza informaţiile solicitate, cu
motivaţia că această restricţie este proporţională cu scopul legitim urmărit
(Goodwin împotriva Regatului Unit).

Concomitent, se subliniază că orice limitare de acces la informaţiile
oficiale este relativă şi orice limitare invocată se va aprecia prin prisma legii,
întotdeauna când se pretinde că informaţia este cu accesibilitate limitată,
instanţa va aprecia circumstanţele concrete şi se va expune argumentat prin
prisma textului de lege enunţat.

Informaţiile care deghizează sau favorizează încălcarea legislaţiei de
către autorităţile şi instituţiile publice, precum şi de către persoanele fizice şi
juridice ce prestează servicii publice, dacă încălcările se referă la serviciile
respective, nu pot fi categorisite ca informaţii cu accesibilitate limitată, acestea
fiind informaţii oficiale de interes public (Fatianov, 1998, p.117).

Ce ţine de litigiile privind accesul la informaţia cu caracter personal
se vor soluţiona cu aplicarea prevederilor art.8 din Lege cu privire la accesul la
informații şi prin prisma art.8 şi 10 din Convenţie. Pentru ca informaţia să fie
considerată cu caracter personal, este necesară existenţa următoarelor condiţii:

- informaţia să se atribuie la o persoană privată. Dreptul la viaţă
privată aparţine numai persoanelor fizice, dar nu şi persoanelor juridice. Astfel,
reieşind din raţionamentul CEDO, persoanele „publice" trebuie să accepte
ingerinţe în viaţa lor privată în mai mare măsură decît persoanele obişnuite;

- persoana privată la care se atribuie informaţia să fie identificată sau
identificabilă. Se consideră că persoana este identificabilă atunci când se
cunosc datele de identificare ale acesteia (nume, prenume, patronimic). Se
consideră identificabilă persoana în privinţa căreia există suficiente indicii
pentru a fi identificată;

- dezvăluirea informaţiei să constituie o violare a intimităţii persoanei,
prin care se înţelege că divulgarea informaţiei deţinută de posesor ar fi în
măsură să aducă atingere vieţii particulare şi de familie a persoanei fizice
vizate.

Informaţia ce se referă strict la datele de identificare ale persoanei nu
constituie informaţie confidenţială, fiind pasibilă de a fi divulgată. Această
informaţie nu ţine exclusiv de identificare în cazul în care este însoţită de alte
împrejurări, care oferă datelor de identificare un caracter confidenţial (spre
exemplu: secretul referitor la datele de identificare ale adoptatorilor, conform
art.134 C.F. RM)

Informaţiile despre viaţa privată a persoanelor publice şi a persoanelor
care exercită funcţii publice pot fi dezvăluite dacă acestea constituie un subiect
de interes public, legat direct de modul în care ei şi-au exercitat sau îşi exercită
atribuţiile. Răspîndirea acestor informaţii nu trebuie să aducă prejudicii inutile
terţilor (Grigore, 2004, p.33).
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Oricărei persoane îi este asigurat dreptul de acces la informaţia cu
caracter personal despre sine. Acest drept include posibilităţile stabilite de art.8
alin.(5) din Lege, care sînt modalităţi de realizare a acestui drept.

Dreptul de acces la informaţia cu caracter personal despre sine, de
regulă, nu poate fi limitat de către posesorul informaţiei. Spre exemplu: CEDO
a considerat limitarea accesului reclamantului la dosarul său, în care se
conţineau precizări în privinţa copilăriei, educaţiei şi antecedentelor sale, ca
fiind o încălcare a art.8 din Convenţie, deoarece altă sursă de informaţie în
privinţa trecutului şi a formării sale nu exista (Gaskin împotriva Regatului
Unit), în acelaşi context, Curtea Europeană a relevat că, totuşi, accesul la
informaţia despre sine, al persoanei la care se referă informaţia, poate fi limitat
în cazul în care interesul general este preeminent faţă de interesul personal de
accesare a informaţiei, iar această preeminenţă este controlată de un organ
independent (Leander împotriva Suediei).

Dacă persoana la care se referă informaţia cu caracter personal nu
consimte divulgarea informaţiei, accesul la această informaţie poate fi permis
doar prin hotărîre judecătorească. Instanţa de judecată va admite cererea de
furnizare numai dacă va stabili că divulgarea este în interes public, adică se
referă la ocrotirea sănătăţii populaţiei, securitatea publică şi protecţia mediului
înconjurător. În acest context, se va analiza balanţa dintre prejudiciul adus
persoanei prin divulgare şi interesul public pentru informaţia respectivă, prin
prisma „testului proporţionalităţii". Dacă interesul public devansează
prejudiciul adus persoanei, acţiunea de furnizare a informaţiei va fi admisă, în
caz contrar, soluţia fiind respingerea acţiunii.

Solicitantul este degrevat de obligaţia de a-şi justifica interesul pentru
care solicită informaţia, verificarea de către furnizor a împuternicirilor, în
cazul în care solicitantul cere informaţia în numele său, dar pentru o altă
persoană, este inoportună, aceasta fiind relevantă, sub aspect juridic, numai în
cazul în care se referă la informaţia cu caracter personal.

Prin “ justificare a interesului ” se înţelege explicarea şi dovada
scopului pentru care se cere informaţia. Solicitantul nu este obligat să dea
explicaţii referitor la scopul utilizării ulterioare a informaţiei, iar furnizorul nu
este în drept să ceară asemenea explicaţii. Prin urmare, în documentele ce
conţin informaţia solicitată, este inoportună indicarea scopului pentru care este
eliberată (ex.: „pentru prezentare la locul de muncă" etc.).

Dreptului persoanelor de a solicita informaţia oficială îi corespunde
obligaţia corelativă a furnizorului de a-i remite informaţia solicitată.

Obligaţiile furnizorului, prevăzute de art.11 din Lege, constituie
particularităţi sau mijloace de îndeplinire a obligaţiei generale de furnizare a
informaţiei oficiale, din oficiu sau la cerere.

Asigurarea accesului la informaţiile oficiale de către furnizorii de
informaţii se efectuează din oficiu (informarea activă) sau la cerere
(informarea pasivă). Pentru activitatea de înfăptuire a justiţiei de către
instanţele judecătoreşti, prezintă importanţă atît informarea activă, cît şi
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informarea pasivă, ambele modalităţi de informare fiind susceptibile de a
provoca depunerea de acţiuni în instanţa de contencios administrativ
competentă. Se va considera ilegal refuzul de a furniza informaţia pe motiv că
aceasta este disponibilă în mod public, adică informaţia a fost deja publicată.

Se subliniază că răspunsul trebuie să fie concret şi să se refere
nemijlocit la obiectul cererii, fiind inadmisibil un răspuns evaziv, incomplet
sau numai diriguitor, dar nu concretizat. Spre exemplu: dreptul de acces la
informaţiile oficiale se va considera lezat dacă furnizorul indică în răspunsul
oferit solicitantului doar anumite repere, în baza cărora solicitantul ar putea să
apropie informaţia respectivă ulterior, după efectuarea unor investigaţii
suplimentare, în pofida faptului că furnizorul posedă informaţia solicitată în
forma, întinderea şi calitatea cerută (caz concretizat: se solicită informaţia
despre salariul primit de către primarul unei localităţi, iar Primăria răspunde că
salariul primarului se calculează conform Legii despre salarizarea angajaţilor
din sectorul bugetar).

Informaţia oficială poate fi solicitată prin două modalităţi, la
alegerea solicitantului: cererea scrisă sau cererea verbală, conform art.12
alin.(1) din Lege.

Reprezentantul abilitat al furnizorului de informaţii nu este în drept de
a refuza înregistrarea cererii verbale, cu excepţia situaţiilor în care:

- nu este posibil un răspuns pozitiv privind furnizarea informaţiei;
- informaţia este indisponibilă momentan, astfel că cererea nu poate fi

satisfăcută imediat.
În cele două situaţii, concomitent cu refuzul de înregistrare a cererii,

funcţionarul va explica solicitantului cauza refuzului, precum şi posibilitatea
depunerii unei cereri scrise (art.12 alin.(4) din Lege).

Pentru probarea refuzului neîntemeiat de înregistrare a cererii,
reieşind din elementele faptice necesare de dovedit, va fi admisibil orice mijloc
legal de probă, inclusiv proba cu martori, imprimările sonore etc.

Solicitantul de informaţii va oferi, în cadrul cererii scrise, detalii
suficiente şi concludente pentru identificarea informaţiei solicitate. Această
obligaţie nu include necesitatea specificării titlului şi/sau numărului de
identificare al documentului, în care este inserată informaţia respectivă. Astfel,
este ilegal refuzul de înregistrare a cererii sau de furnizare a informaţiei după
înregistrarea cererii motivat pe neindicarea în cerere a elementelor menţionate.
Suficienţa şi concludenta detaliilor oferite de către solicitant trebuie să permită
furnizorului informaţiei posibilitatea de a identifica ca acţionînd cu diligentă,
informaţia solicitată.

Conştientizarea constă în înţelegerea de către solicitant a conţinutului
răspunsului oferit de către furnizor, astfel că acesta trebuie să fie prezentat într-
o formă cît mai clară şi accesibilă. Claritatea şi accesibilitatea informaţiei
oferite se va aprecia de către instanţa de judecată de la caz la caz.
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Se va considera furnizare necorespunzătoare a informaţiei cazul în
care dreptul de liber acces la informaţie este lezat total sau parţial, prin
următoarele modalităţi:
- furnizarea unei alte informaţii decît cea solicitată;
- furnizarea numai a unei părţi din informaţia solicitată;
- eliberarea unui extras dintr-un document, în cazul în care acesta nu

conţine esenţa informaţiei solicitate, esenţă disponibilă şi care se află în
posesia furnizorului;

- alte situaţii, în care informaţia este furnizată, dar într-un mod neadecvat,
care nu asigură finalitatea exercitării dreptului de acces la informaţie.

Conform art.16 alin.(1) din Lege, informaţia va fi furnizată, de regulă, în
momentul în care aceasta va fi disponibilă, adică atunci când informaţia se va
afla în posesia furnizorului şi va fi susceptibilă de a fi remisă solicitantului,
conform modalităţii alese. Conform art.3 din Legea presei, accesul mass-media
la informaţiile oficiale trebuie să fie operativ.
Refuzul de a furniza informaţia deţinută este justificat în următoarele cazuri:
- informaţia este cu accesibilitate limitată, iar interesul public nu

depăşeşte interesul legitim protejat;
- informaţia este cu caracter personal, cu excepţia situaţiilor prevăzute în

lege
- există o hotărîre judecătorească definitivă de respingere a cererii de

acces la informaţie, iar solicitantul se adresează cu aceeaşi cerere, în
mod repetat, în privinţa aceleiaşi informaţii;

- furnizorul a oferit recent informaţia solicitată aceluiaşi solicitant;
- alte cazuri, în care se dovedeşte reaua-credinţă a solicitantului în sensul

art.9 CC.
Refuzul de a furniza informaţia va putea fi exercitat, fără a se indica

faptul dacă furnizorul deţine sau nu informaţia cu accesibilitate limitată, numai
în anumite circumstanţe, când se poate presupune în mod rezonabil că
recunoaşterea existenţei sau inexistenţei acestor informaţii, prin sine, poate
constitui o dezvăluire periculoasă pentru interesele legitim protejate.

Persoana care se consideră lezată de către furnizorul de informaţii
într-un drept sau interes legitim al său, într-una din formele prevăzute de art.21
alin.(3) din Lege, dispune de dreptul de a ataca acţiunile furnizorului, atît pe
cale extrajudiciară, cît şi direct în instanţa de judecată. Excepţie constituie
situaţia prevăzută la art.22 alin.(3) din Lege, în prezenţa căreia este imposibilă
procedura extrajudiciară, cererea fiind adresată numai direct în instanţa de
judecată.

Dacă tratatul sau acordul internaţional la care Republica Moldova este
parte stabileşte alte norme decît cele cuprinse în legislaţia naţională, se aplică
normele tratatului sau acordului internaţional.

La nivel normativ sunt identificate o serie de principiile politicii
statului în domeniu accesului la informaţiile oficiale, astfel:
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- Oricine, în condiţiile prezentei legi, are dreptul de a căuta, de a primi şi
de a face cunoscute informaţiile oficiale.

- Exercitarea drepturilor de acces la informație poate fi supusă unor
restricţii pentru motive specifice, ce corespund principiilor dreptului
internaţional, inclusiv pentru apărarea securităţii naţionale sau vieţii
private a persoanei.

- Exercitarea drepturilor de acces la informație nu va implica în nici un
caz discriminarea bazată pe rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă,
religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau pe origine socială.
Accesul la informaţii secrete de stat este permis, cu respectarea

principiului necesitaţii de a cunoaşte, numai persoanelor care deţin certificat de
securitate sau autorizaţie de acces, valabile pentru nivelul de secretizare al
informaţiilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.

Legea prevede posibilitatea solicitării accesului la secretul de stat,
astfel autorităţile publice şi alte persoane juridice care solicită furnizarea unor
informaţii atribuite la secret de stat sînt obligate să creeze condiţii ce ar asigura
protecţia acestor informaţii. Conducătorii lor poartă răspundere personală
pentru încălcarea restricţiilor privind familiarizarea cu informaţii atribuite la
secret de stat.

Drept condiţie obligatorie de transmitere a informaţiilor atribuite la
secret de stat autorităţilor publice este îndeplinirea de către acestea a cerinţelor
de asigurare a securității acestuia, iar în cazul celorlalte persoane juridice –
prezenţa certificatului de securitate pentru efectuarea lucrărilor cu utilizarea
informaţiilor atribuite la secret de stat.

Modul de transmitere reciprocă a informaţiilor atribuite la secret de
stat între autorităţile publice şi alte persoane juridice este stabilit de
Regulamentul cu privire la asigurarea regimului secret în autorităţile publice şi
alte persoane juridice.

Pentru a fi adoptată decizia privind transmiterea informaţiilor
atribuite la secret de stat altor state sau organizaţiilor internaţionale, autoritatea
publică prezintă Comisiei interdepartamentale pentru protecţia secretului de
stat o propunere motivată, avizată de către Serviciul de Informaţii şi Securitate
şi de autoritatea publică cu împuterniciri de dispoziţie asupra acestor informaţii.

Comisia interdepartamentală pentru protecţia secretului de stat adoptă
o concluzie de expertiză privind posibilitatea şi oportunitatea transmiterii
informaţiilor atribuite la secret de stat.

Decizia privind transmiterea informaţiilor atribuite la secret de stat
altor state sau organizaţiilor internaţionale se adoptă de Guvern în baza
concluziei de expertiză a Comisiei interdepartamentale pentru protecţia
secretului de stat, dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este
parte nu prevăd altfel.

Obligaţiile părţii care primeşte informaţiile atribuite la secret de stat
privind protecţia acestora sînt stipulate în acordul (contractul) încheiat.
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Legea româna ce ține de accesul la informația secret de stat prevede
obligatoriu obținerea unei autorizații/certificate, conducătorului unităţii
solicitante se va elibera certificatul de securitate sau autorizaţia de acces
persoanei în cauză, după notificarea prealabila la organul competent.

Persoanele cărora le-au fost eliberate certificate de securitate sau
autorizaţii de acces vor fi instruite, atât la acordarea acestora cât şi periodic, cu
privire la conţinutul reglementarilor privind protecţia informaţiilor clasificate.
Instruirea va fi efectuată de către structura/funcţionarul de securitate.
Valabilitatea certificatului de securitate/autorizaţiei de acces eliberate unei
persoane este de până la patru ani, în această perioadă verificările putând fi
reluate oricând, în situaţii care impun revalidarea avizului privind accesul la
informaţii secrete de stat.

Literatura de specialitate (Lopatin, 1998, p.137) diferențiază accesul
temporar la informaţii secrete de stat, acesta poate avea loc în cazuri
excepţionale, determinate de situaţii de criză, calamităţi sau evenimente
imprevizibile, conducătorul unităţii poate acorda acces temporar la informaţii
clasificate anumitor persoane care nu deţin certificat de securitate sau
autorizaţie de acces, cu condiţia asigurării unui sistem corespunzător de
evidenţă. În cazul informaţiilor strict secrete de importanţă deosebită, accesul
temporar va fi acordat, pe cât posibil, persoanelor care deţin deja certificate de
securitate pentru acces la informaţii strict secrete sau secrete.

Cît și accesul cetăţenilor străini la informaţii secrete de stat, cetăţenii
străini, cetăţenia altui stat, precum şi persoanele apatride pot avea acces la
informaţii secrete de stat, cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte
şi a convenţiilor, protocoalelor, contractelor şi altor înţelegeri încheiate în
condiţiile legii.

La categoria documentelor internaţionale care reglementează accesul
la informaţiile de interes public trebuie să menţionăm: - Declaraţia Universală
a Drepturilor Omului, art. 19: "Orice persoană are dreptul la libertatea opiniei
şi a expresiei; acest drept include libertatea de a susţine opinii fără nici o
interferenţă şi de a căuta, a primi şi a răspândi informaţii şi idei prin orice
mijloace, indiferent de frontiere."; - Convenţia Europeană pentru Drepturile
Omului, art. 10: "Orice persoană are dreptul la libertate de exprimare. Acest
drept include libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau a comunica
informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de
frontiere."; - Principiile de la Johannesburg, Principiul I: "Oricine are dreptul
la libertatea de exprimare, care include libertatea de a căuta, a primi şi a face
cunoscute informaţii şi idei de toate genurile, indiferent de frontiere, fie oral, în
scris sau sub formă tipărită, sub formă de artă, sau prin orice alt mijloc de
comunicare în masă pe care îl alege."

Cert este faptul că accesul la informaţiile protejate de stat trebuie să
fie bine reglementat, atît procedura de acces, cît şi restricţionarea acestui drept,
ori deschiderea și transparența sunt recunoscute drept parte esențială a
guvernărilor moderne. Transparența fiind vitală pentru supravegherea
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activității autorităților și instituțiilor publice și are dimensiuni constituționale
de aşa natură în cît să influențează cultura juridică a societăţii. Astfel, în
contextul luptei împotriva terorismului şi corupției, garanțiile juridice a
dreptului de acces la informație încurajează transparența, iar transparența
atenuează viciile societăţii. Din acest motiv, un guvern care acționează în
umbra secretelor, în interes de partid, atunci când este vorba de un interes
public care nu justifică această secretizare se află în opoziție totală cu
principiile statului de drept și valorile societăţii proiectate de către adunarea
constituantă.
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DREPTURILE TRANSPORTATORULUI AERIAN INTERNAȚIONAL
DE MĂRFURI, ÎNCĂRCĂTURI, OBIECTE, VALORI, PASAGERI LA

INTRAREA ÎN SPAȚIUL AERIAN AL STATULUI NAȚIONAL

Sergiu SLABARI,
doctorand

Universitatea de Stat din Moldova
Summary
This article performs a general characteristic of the international air carrier
of goods, loadings, objects, values, passengers, which is nowadays one of the
most frequently used means of transportation used at transporting goods,
loadings, objects, values, passengers on international air routes. The author
also relates the concept of state border, customs border in the air space which
are crossed by international airships in order to land in the international
airport from the Republic of Moldova, thus finishing the carriage of goods,
loadings, values, passengers to their destination. The author also highlights
the air carrier’s rights of entering the air space of the state by foreign
international air ships, in order to land on the national airports from the
Republic of Moldova.
Key-words: international air carrier, goods, loadings, objects, values,
passengers, state border, air customs border, crossing the customs border in
the air space, transport airship, airport, entering of the airship in the national
state air space, leaving of the transport airship from the national state air
space, declaring the international transportation airship.

Conform Acordului privind Spațiul Aerian Comun între Uniunea
Europeană și statele sale membre ale Uniunii Europene, inclusiv Republica
Moldova, transportatorul aerian internațional este persoana juridică, cu statut
juridic internațional, care înfăptuiește cu nave aeriene speciale de zbor
transportarea a pasagerilor, al bagajelor, al mărfurilor și al poștei, separat sau
combinat, oferit publicului contra cost sau prin închiriere, care, pentru a evita
orice îndoială, include serviciile regulate și neregulate (charter) și serviciile
complete de marfă (13, art. 1). În același context, transportatorul aerian
internațional înseamnă transportarea cu nave aeriene speciale, cu destinație
civilă, a pasagerilor, mărfurilor, încărcăturilor, valorilor, traversând în acest
spațiul aerian al mai multor state. Se știe faptul că transportul aerian
internațional a cunoscut o evoluție spectaculoasă într-un timp scurt: capacitatea
navelor aeriene de zbor a crescut rapid atât pentru marfă, cât și pentru pasageri,
numărul curselor a explodat, teritoriul deservit a acoperit practic tot pământul.
Diversitatea lui este impresionantă: de la avionul clasic la supersonic, de la
micile avioane la giganții de transport, avioane de pasageri, mărfuri, utilitare,
elicoptere, hidroavioane etc. Pe plan mondial, din cauza costurilor zborurilor
navelor aeriene, se observă o tendință în creștere permanentă, mai ales după 11
septembrie 2001, care a schimbat tipul conflictelor armate – diminuarea



469

curselor pe distanțe scurte și orientarea spre aeronavele de mare capacitate
pentru zboruri transoceanice și transcontinentale. În același timp, aviația civilă
de tip utilitar sau personal se estimează să crească. Transportul aerian de
mărfuri și pasageri a stat și stă permanență sub semnul acordurilor
internaționale, al organismelor suprastatale. Traficul aeronavelor civile de zbor
este supus autorității prealabile. În Republica Moldova această atribuție o
exercită Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova.

Referindu-ne în acest articol la subiectul privind trecerea peste frontiera
vamală de stat cu unități de transport aeriene, mijloace de transport aeriene,
menționăm în context și cele cinci libertăți ale aerului, stabilite încă din 1994
prin Convenția de tranzit de la Chicago, de altfel, valabile și pentru Republica
Moldova:

- dreptul de survol prin spațiul aerian al unui stat fără aterizare;
- dreptul de aterizare fără scop comercial (caz de necesitate, escală

tehnică, aprovizionare cu carburanți, schimbarea echipajului);
- dreptul de a debarca pasageri, mărfuri și poștă din statul partener, dacă

îi sunt destinate statului căruia îi aparține nava aeriană;
- dreptul de a lua pasageri, marfa și poșta din statul partener, dacă sunt

destinate statului căruia îi aparține nava aeriană;
- dreptul de a transporta pasageri, marfă sau poștă către una sau mai

multe țări terțe.
În același timp, acordurile internaționale privind trecerea peste frontiera

vamală de stat a unităților/mijloacelor de transport aeriene se completează,
inclusiv prin înființarea Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni
(AITA) în 1945 la Havana, care reunește asociații de transportatori aerieni
internaționali. Adunarea generală, Comitetul de direcție și cele patru comitete
(juridic, financiar, tehnic și medical) reglementează lumea aviației civile și
dreptul aeronavelor de a traversa frontierele de stat. Colaborarea dintre
departamentele aviației civile din diverse state asigură derularea normală și
sigură a transportului aerian după norme unitare.

Totodată, reglementările în domeniul traficului aerian în spațiul aerian
național se aplică zborurilor tuturor aeronavelor, indiferent de categoria și de
naționalitatea acestora. Bunăoară, în spațiul aerian al Republicii Moldova
traficul aerian este permis, după cum urmează:

a) aeronavelor civile, în baza unei aprobări corespunzătoare acordate în
conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice specifice;

b) aeronavelor de stat, în conformitate cu reglementările specifice;
c) aeronavelor militare străine, inclusiv celor care transportă trupe,

armament, tehnică de luptă, materiale militare, materiale periculoase și orice
alte tipuri de încărcătură care, prin natura lor, pot afecta siguranța națională,
conform aprobării de survol în spațiul aerian, acordate de Ministerul
Transporturilor, cu avizul Ministerului Apărării al Republicii Moldova.

Toate aeronavele civile care survolează spațiul aerian al teritoriului
Republicii Moldova au obligația achitării unor tarife pentru utilizarea
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instalațiilor și serviciilor de navigație aeriană. Tarifele prevăzute în actele
normative ale Republicii Moldova sunt nediscriminatorii pentru aceleași
categorii de zboruri, indiferente de naționalitatea operatorilor aerieni sau a
statului de înmatriculare. Aeronavele civile de zbor pot zbura în spațiul aerian
național, numai dacă sunt înmatriculate în Registrul aerian al Republicii
Moldova – documentul administrativ în care sunt înmatriculate aeronavele
civile aflate în proprietate sau, în baza unor aranjamente contractuale prevăzute
de legislația în vigoare, în posesia și folosința persoanelor fizice sau juridice
din Republica Moldova (Art. 7 alin. (1) al Legii 1237/1997). În acest context,
menționăm și faptul că transportatorii aerieni ai fiecărei părți au dreptul de a-și
stabili birouri pe teritoriul celeilalte părți, pentru promovarea și prestarea
serviciilor de transport aerian și pentru alte activități conexe, inclusiv dreptul
de a vinde și de a elibera atât propriile bilete și/sau scrisori de transport aerian,
cât și ale oricărui alt transportator aerian internațional. Transportatorii aerieni
ai fiecărei părți sunt autorizați, în conformitate cu actele cu putere juridică de
lege și normele administrative ale celeilalte părți referitoare la intrare,
staționare,ședere și angajare, să aducă și să mențină pe teritoriul celeilalte părți
personal de conducere, comercial, tehnic și operațional sau orice alt personal
specializat necesar prestării serviciilor de transport aerian. Aceste cerințe
privind personalul, la opțiunea transportatorilor aerieni, pot fi satisfăcute de
către propriul personal sau utilizând serviciile oricărei alte organizații,
companii sau transportator aerian care operează pe teritoriul celeilalte părți și
care este autorizat să efectueze astfel de servicii pe teritoriul părții respective.
Ambele părți facilitează și accelerează acordarea autorizațiilor de muncă, în
cazul în care sunt necesare, pentru personalul angajat în birourile vizate,
inclusiv pentru personalul care efectuează anumite sarcini temporare pe
perioade care nu depășesc 90 de zile, sub rezerva actelor cu putere legislativă
și a normelor administrative aplicabile aflate în vigoare (13, Art. 9 pct. 3-4). În
același timp, în Acordul privind Spațiul Aerian Comun între Uniunea
Europeană și statele sale membre ale UE, inclusiv Republica Moldova,
constatăm faptul că la sosirea pe teritoriul național al statului al uneia dintre
părți, aeronavele transportatorilor civili aerieni ai celeilalte părți, utilizate în
transportul aerian internațional, echipamentele lor obișnuite, combustibilul,
lubrifianții, consumabilele tehnice, echipamentele de la sol, piesele de schimb
(inclusiv motoare), proviziile de bord (inclusiv, dar nelimitându-se la: alimente,
băuturi și alcool, țigări și alte produse destinate comercializării sau consumării
de către pasageri în cantități limitate în timpul zborului) și alte articole
destinate să fie folosite doar și pentru, sau în legătură cu exploatarea,fie
întreținerea aeronavelor de zbor care efectuează transporturi aeriene
internaționale sunt scutite, pe bază de reciprocitate, în temeiul legislației
relevante aplicabile, de toate restricțiile la import, taxele pe proprietate și
impozitele pe capital, taxele vamale, accizele și alte taxe similare care:

a) sunt impuse de autoritățile naționale sau locale, sau de Uniunea
Europeană, și
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b) nu se bazează pe costul serviciului prestat, cu condiția ca
echipamentele și proviziile să rămână la bordul aeronavelor.

La fel sunt scutite, pe bază de reciprocitate, conform legislației
aplicabile, de la plata taxelor, impozitelor și impunerilor, cu excepția taxelor
bazate pe costul serviciului prestat:

a) proviziile de bord introduse sau furnizate pe teritoriul unei părți și
luate la bord, în limite rezonabile, pentru a fi folosite la bordul aeronavelor
care pleacă ale unui transportator aerian aparținând celeilalte părți, utilizate în
transportul aerian internațional, chiar și atunci când aceste provizii urmează să
fie folosite pentru o parte a călătoriei efectuate deasupra teritoriului menționat;

b) echipamentele de la sol și piesele de schimb (inclusiv motoare)
introduse pe teritoriul unei părți în vederea întreținerii, reviziei sau reparării
aeronavelor unui transportator aerian al celeilalte părți utilizate în transportul
aerian internațional;

c) combustibilul, lubrifianții și consumabilele tehnice introduse sau
furnizate pe teritoriul uneia dintre părți pentru a fi folosite în sau pe aeronavele
unui transportator aerian al celeilalte părți utilizate în transportul aerian
internațional, chiar și atunci când aceste articole urmează să fie folosite pentru
o parte a călătoriei efectuate deasupra teritoriului menționat;

d) imprimatele, astfel cum sunt prevăzute în legislația vamală a fiecărei
părți, introduse sau furnizate pe teritoriul uneia dintre părți și luate la bord
pentru a fi folosite pe aeronavele care pleacă ale unui transportator aerian al
celeilalte părți, utilizate în transportul aerian internațional, chiar și atunci când
aceste articole urmează să fie folosite pentru o parte a călătoriei efectuate
deasupra teritoriului părții menționat;

e) echipamentele de siguranță și securitate utilizate în aeroporturi sau
terminale pentru marfă.

Prin derogare de la orice altă dispoziție contrară, nici o dispoziție nu
interzice vreunei părți să impună, pe bază nediscriminatorie, impozite sau taxe
pe combustibilul furnizat pe teritoriul său pentru a fi utilizat de o aeronavă a
unui transportator aerian care operează între două puncte de pe teritoriul său.
Se poate impune ca echipamentele și proviziile să fie ținute sub supravegherea
sau controlul autorităților corespunzătoare și să nu fie transferate fără plata
taxelor vamale și a impozitelor corespunzătoare. Scutirile prevăzute în
legislație sunt de asemenea acordate în cazul în care transportatorii aerieni ai
unei părți au contractat un alt transportator aerian, care beneficiază la rândul
său de astfel de scutiri acordate de cealaltă parte, pentru împrumutul sau
transferul pe teritoriul celeilalte părți. Nici o prevedere nu interzice vreunei
părți să impună impozite sau taxe la vânzarea bunurilor care nu sunt destinate
consumului la bordul aeronavelor de către pasageri pe un sector al serviciului
aerian între două puncte situate pe teritoriul său unde este permisă îmbarcarea
sau debarcarea.

Bagajele și mărfurile aflate în tranzit direct pe teritoriul unei părți sunt
scutite de impozite, taxe vamale și alte taxe similare care nu se bazează pe
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costul serviciului prestat. Echipamentele obișnuite de la bord, precum și
materialele și proviziile păstrate în mod normal la bordul aeronavelor unui
transportator aerian al oricăreia dintre părți pot fi descărcate pe teritoriul
celeilalte părți numai cu aprobarea autorităților vamale de pe teritoriul
respectiv. În acest caz, echipamentele și materialele respective pot fi puse sub
supravegherea autorităților menționate până la momentul în care sunt
reexportate sau eliberate în alt mod, în conformitate cu reglementările vamale.
Dispozițiile nu afectează taxa pe valoarea adăugată, cu excepția impozitului pe
cifra de afaceri plătit la import. Dispozițiile convențiilor care pot fi în vigoare
la momentul respectiv între un stat membru și Republica Moldova, în vederea
evitării duble impozitări a venitului și a capitalului, nu sunt afectate de
dispozițiile legislației (13, art. 10).

În Republica Moldova pentru înfăptuirea traficului aerian internațional
funcționează aeroporturile internaționale: Aeroportul Chișinău, Aeroportul
Bălți, Aeroportul Mărculești, dintre care în prezent funcționează Aeroportul
Chișinău, cu îndeplinirea rutelor permanente de pasageri, încărcături, și
Aeroportul Mărculești, pentru mărfuri, încărcături.

Conform documentației tehnice de asamblare și confecționare a navelor
aeriene de zbor, întocmite de producător, formulăm criteriile de clasificare a
transportului aerian internațional, a altor aparate de zbor care traversează
frontiera vamală a statului. Astfel, în opinia noastră navele aeriene de zbor cu
destinație civilă, alte nave aeriene, cărora li se permite intrarea în spațiul aerian
al Republicii Moldova urmează a fi clasificate conform următoarelor criterii:

Aeronavele cu destinație civilă care sunt folosite pentru transportul
pasagerilor, al mărfurilor sau aeronavele utilitare, reieșind distanța de zbor de
zbor, clasifică în:

- aeronave pentru distanțe scurte – scurt-curiere;
- aeronave pentru distanțe medii –medii-curiere;
- aeronave pentru distanțe mari – lung-curiere;
- aeronave pentru transport de mărfuri cargo;
- aeronave civile utilitare.
Multe linii aeriene internaționale împart avioanele cu destinație civilă în

alte două categorii, din punct de vedere operațional:
- avioane regionale (care, de altfel, nu se încadrează în grupa avioanelor

cu drept de trecere a frontierei) – avioane de capacitate redusă, pentru curse
scurte, din orașe mici, către un punct central, deseori operate de o sucursală
sau un partener al liniei aeriene: Embraer ERJ 135, Bombardier Canadair CRJ
200, Avro RJ, Fokker F100 etc.;

- avioane de linie principală, capabile de capacități și distanțe mai mari,
cu servicii oferite direct de linia aeriană: toate modelele civile Airbus și
Boeing, Tupolev 154, Il-96 etc.

Conform art. 7 din Legea aviației civile, o aeronavă civilă poate fi
înmatriculată în Republica Moldova, cu condiția ca:
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a) un certificat de tip adecvat sau un document similar a fost eliberat
sau validat de către Autoritatea Aeronautică Civilă pentru acea aeronavă, și

b) aeronava nu este înmatriculată în alt stat (Art. 7 alin. (2) al Legii nr.
1237/1997).

La fel, Legea organică în cauză menționează că prin înmatriculare
aeronava capătă naționalitatea Republicii Moldova. Autoritatea Aeronautică
Civilă îi va elibera un certificat de înmatriculare navei aeriene civile, în care va
indica însemnările de naționalitate și de înmatriculare care trebuie înscrise pe
aeronavă, potrivit standardelor internaționale (Art. 7 alin. (2) al Legii nr.
1237/1997). Respectiv, și toate aeronavele înmatriculate în Republica Moldova
sunt supuse unor inspecții regulate ale navigabilității, la intervalele și în
condițiile stipulate de către constructorul aeronavei sau hotărâte de Autoritatea
Aeronautică Civilă. Dacă la o astfel de verificare se stabilește că aeronava sau
părțile sale componente nu corespund normelor de navigabilitate în vigoare,
Autoritatea Aeronautică Civilă poate suspenda sau revoca certificatul de
navigabilitate (Art. 8 alin. (3) al Legii nr. 1237/1997). O aeronavă
înmatriculată într-un alt stat poate fi utilizată de un operator din Republica
Moldova, numai dacă certificatul de navigabilitate eliberat de statul de
înmatriculare a aeronavei a fost validat de Autoritatea Aeronautică Civilă. În
același timp, în art. 14 se menționează faptul că orice zbor al unei aeronave
civile trebuie executat astfel încât să se asigure siguranța aeronavei, a
pasagerilor și a echipajului, precum și securitatea persoanelor și bunurilor
aflate la sol. Înainte de începerea zborului, comandantul aeronavei este obligat
să execute, potrivit reglementărilor în vigoare, toate pregătirile prealabile
pentru zbor, să aibă la bordul aeronavei documentația necesară și un plan de
zbor aprobat. Dacă nu este autorizat în alt mod de organul serviciilor de trafic
aerian, orice zbor în spațiul aerian al Republicii Moldova trebuie să fie efectuat
pe căile aeriene și cu respectarea regulilor de zbor stabilite de Agenție (Art. 14
alin. (3) al Legii nr. 1237/1997).

Orice aeronavă care intră în zone interzise sau zone cu restricții ori se
abate de la ruta aprobată este obligată să urmeze instrucțiunile organelor
competente privind schimbarea rutei sau aterizarea pe un aerodrom (aeroport)
desemnat. Niciun fel de obiecte și substanțe care pot periclita aeronava,
pasagerii și echipajul sau persoanele și bunurile aflate la sol nu pot fi
transportate la bordul aeronavei, decât în baza unei autorizații speciale emise
de Autoritatea Aeronautică Civilă (Art. 7 alin. (2) al Legii nr. 1237/1997). În
cazul în care sunt depistate încălcări care pot pune în pericol viața sau
sănătatea oamenilor ori pot conduce la pagube materiale, la decizia
inspectorului aeronautic, operarea aeronavei poate fi oprită, indiferent de locul
aflării acesteia. În acest scop, inspectorul aeronautic va emite o prescripție
inspectorială aeronautică. Faptele și actele juridice petrecute la bordul
aeronavelor civile înmatriculate în Republica Moldova, precum și statutul
juridic al încărcăturii aflate la bordul acestora în timpul unui zbor internațional,
dincolo de hotarele Moldovei, sunt reglementate de legislația Moldovei, dacă
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prin acordurile și convențiile internaționale la care Republica Moldova este
parte contractantă nu s-a stabilit altfel.

Cu referire la aeronavele preconizate pentru transportul de mărfuri,
menționăm că transportul aerian internațional de mărfuri s-a dublat la fiecare
5-6 ani, reprezentând cea mai dinamică modalitate de transport. Avionul poate
asigura aprovizionarea ritmică a unor localități inaccesibile altor mijloace de
transport, utilizarea unor ambalaje ușoare și ieftine, eliminarea cheltuielilor cu
depozitarea mărfurilor înainte și după efectuarea transportului, evitarea
transbordărilor excesive care duc la deteriorarea mărfurilor. Tot mai multe sunt
produsele care se pretează la transportul cu avionul, începând cu cele a căror
perisabilitate se manifestă în ore (seruri, vaccinuri) și continuând cu produsele
perisabile obișnuite (legume și fructe proaspete, carne proaspătă, brânzeturi),
produse urgente la transport (piese de schimb, documentații tehnice). În
general, la transportul cu avionul se prestează o gamă largă de mărfuri, în
special mărfuri cu valoare unitară ridicată și greutate sau volum redus. Pentru
transportul mărfurilor se folosesc atât avioane mixte, pentru pasageri și mărfuri,
cât și avioane construite special pentru transportul mărfurilor sau adaptate la
astfel de transporturi. Tendința principală este însă aceea a utilizării tot mai
largi a avioanelor specializate. Cele mai multe din acestea permit o încărcare
rapidă a mărfurilor, în special a celor ambalate în containere speciale.
Utilizarea pe scară largă a containerelor a impulsionat într-o mare măsură
dezvoltarea traficului combinat, în special a celui aerian auto, în care
mărfurilor sunt aduse la aeroport și sunt preluate apoi la aeroportul de
destinație, cu ajutorul autovehiculelor. Pentru transportul pe calea aerului,
mărfurile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

-să fie admise la transport potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
- mărfurile și ambalajele lor să nu prezinte pericol pentru aeronavă,

persoane sau bunuri, iar în cazul transporturilor mixte, să nu tulbure sau să
incomodeze pasagerii;

- să fie cântărite la predare și însoțite de toate documentele necesare;
- ambalajul mărfurilor să fie corespunzător pentru transportul aerian și

să asigure integritatea încărcăturii în cadrul manipulărilor obișnuite;
- fiecare colet să aibă o etichetă care să indice numele și adresa

complexă a expeditorului și a destinatarului.
În ce privește contractul internațional pentru transportul mărfurilor

dintr-o țară în alta, acesta se manifestă prin forma scrisorii de transport aerian.
Scrisoarea de trăsură reprezintă dovada primirii mărfii de către compania
aeriană pentru a fi transportată și acceptarea condițiilor generale pe care le are
față de beneficiar. Scrisoarea de transport aerian se întocmește în trei
exemplare originale și mai multe copii, în funcție de necesitățile beneficiarului
de transport. Primul exemplar original poartă mențiunea „pentru transportator”,
este semnat de expeditor și rămâne la cărăuș. Al doilea exemplar original
poartă mențiunea „pentru destinatar”, este semnat atât de expeditor, cât și de
transportator, însoțește marfa până la destinatar și se predă destinatarului. Al
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treilea exemplar original poartă mențiunea „pentru expeditor”, este semnat de
transportator după primirea mărfii la transport și rămâne la expeditor pentru a
fi negociat. Copiile scrisorii de trăsură sunt folosite pentru a confirma primirea
de către destinatar, pentru îndeplinirea formalităților vamale și pentru
rezilierea unor decontări pentru prestații. Principalele mențiuni pe care trebuie
să le cuprindă o scrisoare de transport aerian sunt: punctele de plecare și de
destinație; greutatea, volumul, numărul și dimensiunea coletelor, felul
ambalajului, marcajul și starea mărfii predată la transport; documentele
anexate la scrisoarea de transport aerian necesare îndeplinirii formalităților
vamale, fiscale, fito-sanitare și de altă natură; numele și adresa destinatarului,
eventual numele și adresa agentului acestuia, care urmează să preia marfa la
aeroportul de destinație; mențiuni în legătură cu modul de plată a taxelor de
transport și a celor accesorii; numele și adresa expeditorului. Expeditorul
răspunde pentru exactitatea datelor privitoare la marfă înscrise în scrisoarea de
trăsură și va suporta orice daună pe care o poate avea transportatorul aerian sau
orice altă persoană angajată de acesta, din cauza declarațiilor inexacte sau
insuficiente (Priu S. MacKenzie, Drug Issues nr. 3/2000). Expeditorul
răspunde pentru faptul că la predarea mărfii nu a transmis instrucțiunile cu
privire la operațiunile tehnice sau comerciale pentru a pune pe cărăuș în
situația de a acționa în cunoștință de cauză. Transportatorul aerian răspunde
pentru daunele ivite în caz de distrugere, pierdere sau avariere a mărfii care
face obiectul transportului, dacă evenimentul s-a produs în timpul călătoriei.
Răspunderea cărăușului aerian include și perioada în care mărfurile se aflau în
grija sa pe aeroport, la bordul aeronavei sau într-un loc oarecare, în caz de
aterizare în afara unui aeroport. Cărăușul nu răspunde pentru pagubele
rezultate din natura sau viciul propriu al mărfurilor transportate. Enunțurile din
scrisoarea de trăsură cu privire la greutate, dimensiuni, numărul coletelor și
ambalajul mărfurilor fac dovadă, până la proba contrarie, că transportatorul
aerian a preluat marfa ca atare și trebuie să o predea destinatarului. Primirea
mărfurilor fără protest din partea destinatarului presupune, până la proba
contrarie, că marfa i-a fost predată de către cărăuș în stare bună și în
conformitate cu cele înscrise în scrisoarea de trăsură. La transporturile
succesive efectuate de mai multe companii de transport, răspunderea este
solidară, a tuturor companiilor aeriene participante, atât față de expeditor, cât
și față de destinatar. În cele din urmă, afirmăm că creșterea traficului mondial
de transport aerian de mărfuri este atribuită dezvoltării economiei mondiale și
progresului tehnic al industriei aeronautice. Mai mult, cererea de transport
aerian de mărfuri este direct influențată de tariful de transport, care este
dependent de prețul carburantului, de eficiența aeronavelor și de concurența
existentă. Concurența în Europa a crescut ca urmare a preluării mărfurilor de
către trenurile de mare viteză pe rute scurte și medii (Alexa, 2003, p. 71).
Protejarea mediului înconjurător va putea influența creșterea tarifelor de
transport, ca urmare a taxelor aplicate carburanților. Din cele prezentate, se
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poate observa că variabilele influențează transportul aerian de mărfuri prin
interacțiunile lor complexe și indirecte.

Nu în ultimul rând, avioanele se clasifică după mai multe criterii, dintre
acestea cele mai importante fiind distanța de croazieră și capacitatea lor:

- de lung curier – aparate de mare capacitate, cu o rază de acțiune de
9000-14000 km și o capacitate de 240-569 de locuri, viteza este în medie de
900 km/oră, de exemplu Boeing 747, 777, Airbus A330, A340 și Mc Donnell-
Douglas DC10;

- de curier mediu – aparate cu o independență de zbor de 5000-9000 km,
o capacitate de 150-250 de locuri și o viteză medie de 900 km/oră, de exemplu:
Boeing 767, Airbus A320, Concorde, și au de obicei două clase;

- de scurt-mediu curier – aparate de mai mică capacitate cu o rază de
acțiune de 3000-5000 km și o capacitate de 100-200 de persoane, au adesea o
singură clasă, de exemplu: Boeing 727, 737, 757, Airbus A391, A321;

- de scurt curier – avioane cu reacție sau cu elice, cu o distanță de
acțiune limitată la 300 de km, de exemplu: ATR 42, ATR 72, Fokker, Dornier
- Faurchild.

Cele două tipuri de avioane Boeing și Airbus realizează cea mai mare
parte a avioanelor de circulație (aproximativ 45% din piață fiecare). Așadar, în
urma celor expuse mai sus, realizăm faptul că diversificarea mijloacelor de
transport a apărut din necesitatea de a folosi noi căi de comunicație și
transportare, din caracteristicile specifice ale acestora, care hotărăsc eficiența
transportului. Pe lângă clasificarea lor, concluzionăm și faptul că mijloacele de
transport aerian posedă mai multe caracteristici specifice, și anume:

- rapiditate;
- convertibilitate;
- oportunitate;
- confort;
- siguranță;
- accesibilitate și economicitate.
Efectele economice obținute din transportul aerian cu dreptul de a

traversa frontiera vamală se manifestă atât direct, prin activitatea propriu-zisă
de transport, cât și indirect, prin beneficiile și economiile ce se obțin în
ramurile economice care beneficiază de serviciile transportului aerian.
Principalele componente ale infrastructurii sistemului de transport aerian sunt
aeronavele și aeroporturile. Mediul de deplasare a aeronavelor este atmosfera
terestră, căreia nu i se pot impune condiții sau amenajări (se poate vorbi de
unele amenajări ale spațiului aerian, în ceea ce privește îndrumarea zborului,
prin sisteme de radiolocație, instalații de îndepărtare a păsărilor și a ceții,
iluminat).

În consecință, liberalizarea transportului aerian internațional, structura
rutelor aeriene internaționale, creșterea sporită a traficului internațional de
mărfuri, încărcături, obiecte, valori și în special de pasageri, ecologia mediului
ambiant și eficiența rutelor aeriene internaționale au impus ca necesară



477

confecționarea, realizarea unor nave aeriene de zbor performante, inclusiv a
altor aparate de zbor sofisticate, toate acestea fiind de concepția în funcție de
talia avionului. Piața constructorilor aeronautici a cunoscut o dezvoltare rapidă,
datorită nevoilor crescute de echipamente performante și a cererilor de
modernizare a flotelor acestora (Ștefan, 2003, p. 22). Pe plan mondial sunt
numai trei constructori de avioane: Boeing, Airbus și Mc Donnell Douglas.
Boeing și Airbus au lansat avioane de nouă generație: Boeing a lansat B747-
400 și B747-777 și Airbus A330 și A340. Concentrarea foarte puternică nu
împiedică existența unei concurențe între SUA și țările membre UE, pentru
ocuparea unui loc de lider pe piață. Piața este totuși dominată de Boeing, care
deține mai mult de 50% din vânzările mondiale. Specialiștii apreciază că
această poziție este vulnerabilă, datorită dezvoltării rapide a uzinelor Airbus.
Prețul de achiziție a avioanelor prezintă o tendință de creștere considerabilă, în
funcție de adoptarea noilor tehnologii care să permită scăderea costurilor de
utilizare (cheltuielile pe carburanți). Ele reprezintă o variabilă de care depinde
evoluția transporturilor aeriene. Comenzile de avioane noi diferă în funcție de
cotele înregistrate de traficul aerian, de previziunile privind evoluția acestuia și
de rezultatele financiare obținute de transportatorii aerieni. Între traficul
prognozat și rezultatele financiare există oscilații foarte mari, acestea punând
probleme constructorilor de avioane care trebuie să-și adapteze producția în
funcție de conjunctura pieței, în timp ce progresul etnic nu poate fi supus
acelorași legi. Actualmente, transportul aerian cu drept de traversare a
frontierei vamale in spațiul aerian al statului concurează cu transportul rutier și
transportul feroviar (Loredana, Analele Universității „Constantin Brâncuși”,
Seria Economice, nr. 3/2009). Pe distanțe mari, în categoria transportului de
mărfuri, transportul aerian concurează cu transportul naval, care prezintă
avantajul unor tarife mult mai mici și dezavantajul unui timp mai mare de
realizare.

În Republica Moldova, atât suprafața întregii țări, cât și formele de
relief ale Moldovei, permit dezvoltarea tuturor modalităților de transport, în
special a transportului aerian internațional celui aerian. Cererea totală de
transport (intern și internațional) evidențiază faptul că ponderea ocupată de
transportul aerian internațional este diferită de la an la an, în funcție de factorii
economici, politici și sociali la nivel național, cât și la nivel internațional.
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Abstract
In a rule of law, the exercise of the rights and freedoms of a person must be
respected and guaranteed by the State. For committing contraventions the
state body is competent to establish the punishment and to apply the sanction
of contravention. A topic that generates multiple question marks concerns
special confiscation in contraventional law. According to the amendments to
the Code of Contravention of RM, the special confiscation can be applied even
if the perpetrator is released from contraventional liability.
Keywords: contravention, contravention, loss of contravention, confiscation,
property right.

Într-un stat de drept, exercitarea drepturilor și libertăților persoanei
trebuie respectate și garantate de către stat. Toate persoanele sânt egale în faţa
legii şi a autorităţilor publice fără privilegii şi fără discriminări și trebuie să
respecte regulile de conduită într-un cadru legal bine determinat. Încălcarea
regulilor de conduită determină aplicarea unor sancţiuni prevăzute de lege.

În sfera încălcărilor regulilor de conduită intră şi contravenţiile, care
reprezintă fapta – acţiunea sau inacţiunea – ilicită, cu un grad de pericol social
mai redus decât infracţiunea, săvârșită cu vinovăţie, care atentează la valorile
sociale ocrotite de lege, este prevăzută de prezentul cod şi este pasibilă de
sancţiune contravenţională [Art. 10 CCo al RM]. Pentru comiterea
contravenţiilor organul de stat este competent de a stabili pedeapsa și să aplice
sancţiunea contravențională. Sânt competente să soluţioneze cauzele
contravenţionale: instanţa de judecată; procurorul; comisia
administrativă; agentul constatator. [art. 393 pct. 1) CCo al RM]

Instanţa judecă toate cazurile cu privire la contravenţii, cu excepţia
celor atribuite competenţei unor alte organe, precum şi cauzele
contravenţionale în privinţa minorilor; cauzele contravenţionale prevăzute la
art.61, 63–66, 316–318, 320, 336 Cod Contravențional al RM (în continuare
CCo al RM); cauzele contravenţionale în cadrul cărora au fost dispuse măsurile
procesuale de constrângere (reţinerea și reţinerea vehiculului); cauzele
contravenţionale în care agentul constatator, procurorul propune aplicarea unei
sancţiuni dintre cele care: - privarea de dreptul de a desfăşura o anumită
activitate; - privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii; - privarea de
dreptul special; - munca neremunerată în folosul comunităţii; - arestul
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contravenţional; d) cauzele contravenționale în care agentul constatator,
procurorul propune aplicarea unei măsuri de siguranță dintre cele care
urmează: – expulzarea; – demolarea construcției neautorizate şi defrişarea
arborilor şi arbuştilor; – confiscarea special. [art. 395 pct. 1) CCo al RM]

Un subiect care generează multiple semne de întrebare vizează
confiscarea specială în dreptul contravențional. Scopul general al confiscării de
bunuri este acela de prevenire, de corectare a comportamentului ilicit şi
sancţionare a conduitei contravenientului. Modul de aplicare a confiscării este
reglementat de art. 4393, 4394 , 4397CCo al RM și 203-210 CPP al RM. Pentru
a asigura eventuala confiscare specială, precum şi pentru a garanta executarea
sancțiunii amenzii, conform art. 203–210 din Codul de procedură penală
aplicate corespunzător, de către judecătorul de instrucție sau de către instanța
de judecată, la solicitarea agentului constatator sau a procurorului poate fi
aplicată măsura procesuală de constrângere - punerea sub sechestru.

Potrivit art. 4394 CCo al RM, în procesul contravențional, în scopul
înlăturării consecințelor faptei, a unui pericol ori pentru prevenirea săvârșirii
faptelor contravenționale prevăzute de prezentul cod, chiar dacă nu sânt
întrunite condițiile de tragere la răspundere contravențională, se poate aplica
una sau mai multe din următoarele măsuri de siguranță: a) expulzarea; b)
demolarea construcțiilor neautorizate şi/sau defrişarea arborilor şi arbuştilor; c)
confiscarea specială.

Conform art. 4397 pct. 1) din CCo al RM, confiscarea specială
constă în trecerea forțată şi gratuită în proprietatea statului a bunurilor: a)
utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei contravenții; b) rezultate din
săvârșirea contravenției, precum şi orice venituri generate de aceste bunuri; c)
date pentru a determina săvârșirea unei contravenții sau pentru a-l răsplăti pe
contravenient; d) deținute contrar regimului stabilit de legislație şi depistate pe
parcursul desfăşurării procesului contravențional; e) convertite sau
transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din contravenții sau din
veniturile generate de aceste bunuri. Conform modificărilor operate la Codul
Contravențional al RM prin LP208 din 17.11.16 ,confiscarea specială se poate
aplica chiar dacă făptuitorul este eliberat de răspundere contravențională.
[art.4397CCo al RM]

Răspunderea contravenţională este o formă juridică de pedepsire a
persoanelor, care au săvîrşit o faptă ilicită numită contravenţie şi sunt obligaţi
să suporte sancţiunea stabilită de organele competente. Răspunderea şi
pedepsirea pentru încălcarea normelor juridice este calea de respectare a legii
şi de micşorare a contravenţiilor, a infracţiunilor, abaterilor disciplinare şi altor
fapte ilicite. Răspunderea contravenţională se aplică numai în cazurile că fapta
ilicită corespunde caracteristicilor unei contravenţii și întrunește trăsăturile şi
elementele contravenției. Trăsăturile contravenţiei sunt caracterul antisocial al
faptei, ilicitul, vinovăţia, iar elementele sunt obiectul, latura obiectivă,
subiectul şi latura subiectivă.
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Răspunderea contravenţională poate fi înlăturată în cazurile când: se
renunţă benevol la săvârșirea contravenţiei; este o contravenţie neînsemnată,
tentativa; împăcarea victimei cu contravenientul; prescripţia răspunderii
contravenţionale; amnistia.

Deși art. 4397pct. 8) din CCo al RM utilizează îmbinarea ”eliberarea
de răspundere contravențională”, totuși, art. 26 CCo al RM operează cu
sintagma ”înlăturarea răspunderii contravenționale”. Credem că aceste
disensiuni ar trebui înlăturate din Codul Contravențional al RM, prin operarea
doar cu sintagma ”înlăturarea răspunderii contravenționale”. Dacă facem
referire la Codul Penal al RM, legea penală face distincție între liberarea de
răspundere penală și înlăturarea răspunderii penale.

Persoana care a săvârșit o faptă ce conţine semnele componenţei de
infracţiune poate fi liberată de răspundere penală de către procuror în cadrul
urmăriri penale şi de către instanţa de judecată la judecarea cauzei în
cazurile: a) minorilor; b) tragerii la răspundere contravenţională; c) renunţării
de bună voie la săvârșirea infracţiunii; d) căinţei active; e) schimbării situaţiei;
f) liberării condiţionate; g) prescripţiei de tragere la răspundere penală.
Cauzele care înlătură răspunderea penală sânt: amnistia [art. 107 CP al RM],
grațierea [art. 108 CP al RM] și împăcarea [art. 109 CP al RM].

Cu referire la Codul contravențional, legiuitorul a omis să formuleze o
definiție a cauzelor care înlătură răspunderea contravențională. În acest sens
venim cu următoarea definiție: prin cauze care înlătură răspunderea
contravențională se înțeleg acele situații sau împrejurări posterioare
săvârșirii contravenției, reglementate de lege, în prezența cărora se stinge
dreptul reprezentantului statului de a mai atrage la răspundere
contravențională pe contravenient, iar aplicarea pedepsei pentru contravenția
săvârșită este înlăturată.

Conform Codului Contravențional al RM, înlăturarea răspunderii
contravenţionale pentru fapta ce conţine elementele constitutive ale
contravenţiei are loc în cazul: a) renunţării benevole la săvârșirea
contravenţiei; a1) stării de iresponsabilitate; b) contravenției neînsemnate sau
al tentativei de contravenție neînsemnată; c) împăcării victimei cu făptuitorul;
c1) încheierii tranzacţiei conform Legii cu privire la mediere; d) prescripţiei
răspunderii contravenţionale; e) amnistiei [art. 26 CCo al RM].

Renunțarea benevolă este atunci când autorul unei fapte
contravenționale, nefiind constrâns de nimeni și de nimic, din propria inițiativă,
conștient, dându-și seama că poate continua activitatea contravențională,
abandonează executarea acțiunii. [Rusu V., p. 17]

Iresponsabilitatea este o cauză de scutire de răspundere
contravențională întemeiată pe lipsa vinovăției din partea persoanei care a
săvârșit contravenția. În cazul în care contravenția a fost săvârșită de o
persoană iresponsabilă, răspunderea contravențională este înlăturată.

Se consideră neînsemnată contravenția pentru care prezentul cod
prevede în calitate de sancțiune maximă amenda de până la 10 unități
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convenționale. În cazul contravenției neînsemnate sau a tentativei de
contravenție neînsemnată, autoritatea (persoana cu funcție de răspundere)
competentă să examineze cauza contravențională poate înlătura răspunderea
contravențională, limitându-se la adresarea unei observații verbale
făptuitorului. [art. 28 CCo al RM] Iar conform prevederilor art. 4397
pct.8 )CCo al RM, confiscarea specială se poate aplica chiar dacă făptuitorul
este eliberat de răspundere contravențională.

Procesul contravenţional pornit încetează în cazul împăcării victimei
cu făptuitorul în contravenţiile prevăzute la art.69, 78, art. 96 alin. (1) lit. a) şi
alin. (3), art. 97, art. 971 alin. (1), art. 972–105, art. 242 alin. (1). Împăcarea
este personală. Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu, împăcarea
se face de reprezentanţii lor legali. Persoanele cu capacitate de exerciţiu
limitată se pot împăca cu încuviinţarea reprezentanţilor lor legali.[art. 29 CCo
al RM]

Prescripția exclude răspunderea contravențională datorită
nerealizării acesteia în termenele stabilite de lege [art. 30 CCo al RM].
Prescripția aplicării sancțiunii contravenționale este o cauză ce stinge raportul
juridic contravențional de conflict, deoarece acesta nu a fost rezolvat într-o
perioadă de timp rezonabilă, prevăzută de legea contravențională. [Rusu V., p.
25]

Amnistia este actul care are ca efect înlăturarea răspunderii
contravenţionale şi a executării sancţiunii contravenţionale, reducerea sau
comutarea sancţiunii contravenţionale. Amnistia nu are efecte asupra măsurilor
de siguranţă şi nici asupra drepturilor victimei. [art. 31 CCo al RM]

Pentru faptele prevăzute la art. 26 CCo, înlăturarea răspunderii
contravenționale este o condiție sine-qua-non, deoarece nu provoacă careva
pagube materiale sau suferințe emoționale părții vătămate; contravenția, în
general, nu a fost săvârșită, deoarece potențialul contravenient a renunțat la
săvârșirea ei sau a expirat termenul de prescripție ori a fost încheiată o
tranzacție de împăcare sau s-a aplicat amnistia. Legea nr.
210 din 29.07.2016 privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-ade la
proclamarea independenţei Republicii Moldova, prevede că prezenta lege se
aplică condiţionat şi exclusiv persoanelor bănuite, învinuite şi inculpate care
manifestă căinţă activă în cadrul procesului penal și celor condamnate care
sânt caracterizate pozitiv pe parcursul executării pedepsei, perioadei de
probaţiune sau termenului de probă şi sânt evaluate psihologic ca prezentând
risc de recidivă mediu sau redus. Deși contravențiile sunt fapte cu un grad de
pericol social mai redus decât infracţiunea, totuși ele nu cad sub incidența
Legii cu privire la amnistie. Astfel, care ar fi rostul includerii amnistiei în lista
cauzelor care înlătură răspunderea contravenţională. Și chiar dacă amnistia ar
fi o cauză care înlătură răspunderea contravențională, de ce ea nu are efecte
asupra măsurilor de siguranţă, în cazul dat – asupra confiscării. Dacă este o
hotărâre irevocabilă și s-a dispus confiscarea, nu mai poate fi casată, dar dacă
Legea privind amnistia a fost adoptată la etapa examinării cauzei
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contravenționale? Răspunderea contravențională este înlăturată, dar
confiscarea se aplică pentru tentativă de contravenție sau contravenție
neînsemnată.

Dacă cauzele prevăzute la art. 26 CCo al RM înlătură răspunderea
contravențională, atunci care ar fi rostul reglementării normative prevăzute la
art.4397 pct.8) CCo al RM, care stabilește:confiscarea specială se poate aplica
chiar dacă făptuitorul este eliberat de răspundere contravențională. În cazul
dat rămâne la discreția instanței de judecată de a aplica sau nu confiscarea.
Apare întrebarea, în ce cazuri instanța ar putea aplica confiscarea, oare nu lasă
legiuitorul loc de interpretare subiectivă judecătorului, dacă vinovăția
persoane care a săvârșit contravenția este minoră sau persoana nici nu
conștientiza acțiunile sale din cauza unei boli psihice cronice, a unei tulburări
temporare a activității psihice, a alienării mintale sau a unei alte stări psihice
patologice. În aceste cazuri, aplicarea de către instanța de judecată a confiscării
speciale în cazul eliberării de răspundere contravențională, încalcă un drept
fundamental garantat de Constituție, și anume – dreptul la proprietate.

Conform art. 4377CCo al RM, Confiscarea specială constă în
trecerea forțată şi gratuită în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin.
(2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi
recuperate, se confiscă contravaloarea acestora. Sânt supuse confiscării
speciale bunurile: a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei
contravenții; b) rezultate din săvârșirea contravenției, precum şi orice venituri
generate de aceste bunuri; c) date pentru a determina săvârșirea unei
contravenții sau pentru a-l răsplăti pe contravenient; d) deținute contrar
regimului stabilit de legislație şi depistate pe parcursul desfăşurării procesului
contravențional; e) convertite sau transformate, parțial sau integral, din
bunurile rezultate din contravenții sau din veniturile generate de aceste bunuri.
Confiscarea specială se aplică de către instanța de judecată la demersul
agentului constatator.

Conform art. 1 alin. 3) al Constituției RM, 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 sânt garantate”. Conform art. 46 al Constituției
RM, dreptul la proprietate privată, precum şi creanţele asupra statului, sânt
garantate. Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al
dobândirii se prezumă. Prevederea care instituie prezumţia caracterului licit al
dobândirii proprietăţii constituie un element fundamental al articolului 46 din
Constituţie, care, în ansamblu cu celelalte prevederi ale aceluiaşi articol, are
menirea de a garanta dreptul la proprietate privată şi la protecţia acesteia.

Prezumţia caracterului licit al dobândirii averii reprezintă o garanţie
de ordin general, care urmăreşte protejarea dreptului de proprietate al tuturor
cetăţenilor faţă de ingerinţele nejustificate ale statului. Această prezumţie,
asigurând securitatea juridică şi legalitate proprietăţii persoanei, presupune
responsabilitatea autorităților de a prezenta probe care ar demonstra ilegalitatea
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dobândirii bunurilor. În Hotărârea Curții Constituționale nr. 21 din 20
octombrie 2011 privind interpretarea art.46 alin. (3) din Constituție, Curtea a
subliniat:

Această prezumţie se întemeiază pe principiul general potrivit căruia
orice act sau fapt juridic este prezumat licit până la proba contrarie, impunând,
în ceea ce priveşte averea unei persoane, ca dobândirea ilicită a acesteia să fie
dovedită. Prezumţia constituţională atribuie sarcina probei exclusiv organelor
statului.” Astfel, Curtea reiterează că, prin prisma normelor constituționale,
sarcina probei urmează a fi atribuită exclusiv organelor statului. De asemenea,
în hotărârea menționată mai sus, Curtea a subliniat că:„… în măsura în care, în
pofida dovezilor administrate pentru susţinerea vinovăţiei celui acuzat,
îndoiala persistă în ce priveşte vinovăţia, atunci îndoiala este echivalentă cu o
probă pozitivă de nevinovăţie” [Hotărârea CC nr. 21 din 20 octombrie 2011,
pct. 27].

În Hotărârea nr. 21 din 20 octombrie 2011 Curtea, interpretând
norma constituțională referitoare la prezumția licită a averii, a
menționat:„Astfel fiind, prezumţia instituită prin alineatul (3) al articolului 46
din Constituţie nu împiedică cercetarea caracterului ilicit al dobândirii averii,
sarcina probei revenind însă celui care invocă acest caracter. În măsura în care
partea interesată dovedeşte dobândirea unor bunuri de o persoană în mod ilicit,
asupra acelor bunuri dobândite ilegal se poate dispune confiscarea, în
condiţiile legii. Luând în considerare dispoziţiile articolului 46 alin.(4) din
Constituţie, în conformitate cu care numai averea dobândită licit nu poate fi
confiscată, Curtea consideră că legiuitorul este liber să instituie măsura
confiscării în toate cazurile de dobândire ilicită de bunuri.” [Hotărârea CC nr.
21 din 20 octombrie 2011, pct. 29]

În același context, cu referire la caracterul licit sau ilicit al averii, în
Hotărârea nr. 12 din 17 martie 1997, Curtea a statuat următoarele: „Conform
articolului 46 din Constituţie, dreptul la proprietate privată aparţine
persoanelor particulare (cetăţenilor în mod individual sau în comun) şi
persoanelor juridice. Acelaşi articol din Constituţie stabileşte garanţiile juridice
ale proprietăţii private. Privarea persoanei fizice sau juridice de proprietate,
împotriva voinţei sale, se efectuează numai conform legii. Averea dobândită
licit nu poate fi confiscată [art. 46 alin. (3) din Constituţie]. O asemenea
sancţiune poate fi aplicată faţă de proprietar în cazul în care bunurile erau
destinate sau au fost utilizate pentru a săvârşi o infracţiune, contravenţie sau
aceste bunuri au rezultat din infracţiuni şi contravenţii [art. 46 alin. (4) din
Constituţie].

Confiscarea reprezintă o sancţiune aplicată proprietarului pentru
săvârşirea unei infracţiuni penale în conformitate cu normele Codului penal
sau a unei contravenţii. Dar în toate cazurile o asemenea confiscare se
efectuează numai potrivit legii. Conform articolului 72 lit. n) din Constituţie,
numai Parlamentul Republicii Moldova este în drept prin legi organice să
reglementeze infracţiunile, pedepsele şi regimul executării acestora.” Curtea



485

reţine că prezumţia dobândirii licite a bunurilor este o aplicaţie a principiului
prezumției nevinovăţiei, consacrat în Constituţia şi în actele
infraconstituţionale ale Republicii Moldova, precum și în instrumentele
internaţionale în materia drepturilor omului. Potrivit art.21 din
Constituţie: ”Orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată
până când vinovăţia sa va fi dovedită în mod legal, în cursul unui proces
judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanţiile necesare apărării
sale”. Curtea reiterează că articolul 21 din Constituţie garantează persoanei
acuzate de un delict excluderea oricărei aparenţe de culpabilitate a acesteia
până când vinovăţia sa nu va fi dovedită în mod legal. [Hotărârea CC nr. 21
din 20 octombrie 2011]

Curtea Europeană a menţionat frecvent în jurisprudenţa sa că
prezumţia de nevinovăţie, garantată de articolul 6 § 2 al Convenţiei, este unul
dintre elementele unui proces echitabil. Aceasta ar fi încălcată dacă o
declaraţie a unui funcţionar public cu privire la o persoană acuzată de o
infracţiune ar reflecta opinia că ea este vinovată înainte ca acest lucru să fie
legal stabilit [cauza Popovici v. Moldova]. În această ordine de idei, Curtea
subliniază că, potrivit principiilor de drept procesual penal, nimeni nu este
obligat să-şi dovedească nevinovăţia, sarcina probaţiunii revenind acuzării, iar
situaţia de dubiu este interpretată în favoarea celui acuzat (in dubio pro reo).

Drept urmare, în cazul înlăturării răspunderii contravenţionale
pentru situațiile prevăzute la art. 26 CCo al RM, nu poate fi aplicată măsura
confiscării speciale. În primul rând această măsură este o consecință foarte
dură și nu rezonează cu gravitatea cazurilor indicate la art. 26 Cco al RM și
anume: renunţării benevole la săvârșirea contravenţiei; stării de
iresponsabilitate; contravenției neînsemnate sau al tentativei de contravenție
neînsemnată; împăcării victimei cu făptuitorul; încheierii tranzacţiei conform
Legii cu privire la mediere; prescripţiei răspunderii
contravenţionale; amnistiei. În această ordine de idei, venim cu o propunere
de lege-ferenda, de a exclude pct. 8 cu următorul conținut: ” (8) Confiscarea
specială se poate aplica chiar dacă făptuitorul este eliberat de răspundere
contravențională” din prevederile art. 4397 CCo al RM.

Referințe Bibliografice
1. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994, în vigoare 27.08.1994,

Monitorul Oficial nr. 1 din 12.08.1994
2. Codul Contravenţional al Republicii Moldova, nr. 218 din 24.10.2008,

Monitorul Oficial nr. 3-6 din 16.01.2009
3. Codul Penal al RM Nr. 985 din 18.04.2002, Monitorul Oficial Nr. 72-74

din 14.04.2009
4. Cod de Procedură Penală a Republicii Moldova, nr. 122 din

14.03.2003, Monitorul Oficial nr. 104-110 din 07.06.2003



486

5. Hotărârea Curții Constituționale nr. 21 din 20 octombrie 2011 privind
interpretarea articolului 46 alin. (3) din Constituţie (Sesizarea Nr.
17b/2011)

6. Cauza Popovici V. Moldova, Hotărârea (Decizia_CEDO) din 27
noiembrie2007, Https://Www.Rise.Md/Wp-
Content/Uploads/2016/02/POPOVICI-C.-Moldovei_Decizia_CEDO.Pdf

7. Legea nr. 210 din 29.07.2016 privind amnistia în legătură cu
aniversarea a 25-a
de la proclamare a independenţei Republicii Moldova, Monitorul Oficial
Nr. 293-305 din 09.09.2016

8. Rusu Vitalie., Drept contravențional. Suport de curs. Bălți, 2014

Https://Www.Rise.Md/Wp-Content/Uploads/2016/02/POPOVICI-C.-Moldovei_Decizia_CEDO.Pdf
Https://Www.Rise.Md/Wp-Content/Uploads/2016/02/POPOVICI-C.-Moldovei_Decizia_CEDO.Pdf


487

ASIGURAREA SECURITĂȚII UMANE ȘI MODERNIZAREA
SOCIOPOLITICĂ A REPUBLICII MOLDOVA

THE ASSURING HUMAN SECURITY ANDSOCIAL-POLITICAL
MODERNIZATION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Serghei SPRINCEAN,
dr. hab., conf. univ.

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

Abstract
The article compares the specificity of human, social and environmental
security in the offers proposed by the eastern and western vectors of the
integration of the Republic of Moldova into these geopolitical spaces and
systems.We note that the offer of association in the western direction differs
significantly from Asian integration, through much more diversified content
and clearer, well-drafted application procedures, especially through the
security and sustainability of applying and guaranteeing these provisions, and
the smooth operation of personal, environmental, or social protection and
security mechanisms. In this plan, the adjustment of the human security system
is highlighted as useful and functional for the socio-political modernization of
the Republic of Moldova. Counteraction of the risks, the appropriate
assessment of the benefits, costs and vulnerabilities specific to each of the two
international association options for the Republic of Moldova are proving to
be crucial, especially in the field of strengthening social and human protection.
In this respect, a number of the elements of the national interest of the
Republic of Moldova, besides securing of the individual security for each
citizen as well as his personal safety, besides the deepening internally and
externally of the sovereignty and the independence of the state, stand out from
the nature, values, historical experience, the potential and character of the
Republic of Moldova as a state and community, such as increasing socio-
economic well-being of the population and raising living standards, reaching a
high level of economic and energy self-sufficiency, realizing internal civic
peace or territorial integration under the conditions of fortification the
decision-making and executive power of central and local authorities, the
building of a rule of law and the realization of a sustainable and decentralized
local self-management system.
Keywords: human security, modernization, Republic of Moldova, national
interest, decision-making.

Securitatea umană reprezintă o componentă importantă a procesului de
modernizare și eficientizare a sistemului de asigurare a securității atât la nivel
național, cât și internațional, mai cu seamă, prin potențialul conceptual-
metodologic specific acestui nou domeniu.
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Transformarea statelor mici, cum este Republica Moldova la ora
actuală, în puteri geopolitice importante pe plan extern, în termenii teoriilor
lansate de B. Buzan, poate avea loc cu concursul unui mediu geopolitic
sustenabil, cum ar fi cel al UE, capabil să declanșeze reforme politice,
economice și sociale interne, fortificând securitatea umană în Republica
Moldova, prin determinarea clasei politice autohtone prin metode diplomatice
și politici inteligente, de a da dovadă de mai multă inițiativă și coeziune în
modernizarea politică societății (Sprincean, 2017, p. 263). În contextul
cercetării diverselor sisteme și concepte sociopolitice privitor la securitatea
societății în concordanță cu interesele sale naționale, B. Buzan menționează
printre altele și noțiunea de securitate umană ce este înțeleasă ca fiind
„subiectul numeroaselor controverse academice şi politice. Aceasta se
datorează faptului că ea se referă în mod exclusiv la individ şi respectiv trece
de nivelul statului” (Albu, 2010, p. 10). Totuși, reiterăm că concepția
sociopolitică a securității umane nu este caracterizată strict de controversa și
disputa referitor la obiectul protejat prin eforturile de asigurare a securității,
opunând statul și individul uman, ci implică statul în politicile, strategiile, dar
și activitățile sociopolitice de asigurare a intereselor și integrității persoanei
umane. Din alt punct de vedere, deducem că individul participă activ în spațiul
sociopolitic, din perspectiva acestei abordări, la asigurarea securității
instituțiilor de stat, din moment ce aceasta este în propriul lui interes.

În Republica Moldova, cercetarea problematicii securității umane nu
poartă un caracter sistematizat, ci tratează acest subiect în contextul altor
problematici de cercetare din diverse domenii științifice. În principal, este
necesar de amintit că elaborările teoretico-politologice cu privire la securitatea
umană care aparțin cercetătorilor din Republica Moldova au fost influențate
substanțial de trendul internațional de studiere a tematicii securității umane
care preocupă comunitatea științifică la nivel mondial. Participarea la
numeroase conferințe internaționale, precum și alte forme de colaborare cu
cercetătorii de peste hotare, în special cu cei din vestul Europei, a făcut
posibilă apariția și în spațiul autohton a unor studii politologice și
interdisciplinare în domeniul securității umane.

Astfel, un cercetător moldovean de referință în domeniul securității, în
general, care a abordat tangențial, și din perspectivă politologică, problemele
de securitate umană este academicianul A. D. Ursul, actualmente activând în
cadrul mai multor instituții de învățământ superior din or. Moscova, Federația
Rusă, influențând și fiind influențat de mediul academic de limbă rusă. Vom
mai aduce în discuție o parte dintre studiile sale realizate în colaborare cu alți
cercetători din Republica Moldova. În așa fel, subiectul securității persoanei
umane a fost analizat tangențial în cercetarea publicată în 2012 în colaborare
dintre profesorul A.D. Ursul, T.N. Țîrdea și T.A. Ursul referitor la aspectul
politologic al procesului dirijării edificării dezvoltării durabile (Ursul,
Ursul,Ţîrdea, 2012, p. 193). S-a menționat că procesul de instituire a unui
centru global de dirijare a dezvoltării durabile are ca scop respectarea echității
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față de generațiile viitoare și asigurarea securității umane pentru acestea într-o
măsură nu mai mică decât poate fi instituită acum pentru generația actuală.
Considerăm că problematică aspectelor politologice ale securității se cerea în
mod imperativ de a fi dezvoltată în contextul tematicii acelei lucrări pentru a
sublinia în mod echilibrat toate elementele fenomenului dezvoltării durabile,
inclusiv securitatea umană, așa după cum s-a procedat în unele lucrări ale
profesorului T.N. Țîrdea, pentru care preocuparea pentru problematica
securității umane a fost una de importanță majoră pe lângă aspectele bioetice și
metodologice ale supraviețuirii omului în condițiile crizei globale. În una
dintre aceste lucrări a fost fundamentată conexiunea concepției securității
umane cu principiul biosferocentrist și paradigma noosferică (Țîrdea, 2008, p.
11). Abordarea teoretico-metodologică a tematicii acestei lucrări a lăsat
amprenta și asupra concluziilor trasate de către cercetătorul moldovean,
potrivit cărora concepția cu privire la securitatea umană este de sorginte
biosferocentristă și noosferică participând activ la depășirea crizei globale. Pe
de altă parte, profesorul T.N. Țîrdea subliniază necesitatea edificării unei
strategii globale de asigurare a securității umane, iar imperativul-cheie a
acesteia ar fi formarea unității strânse dintre identitatea umană și memoria
socială (Țîrdea, 2008, p. 155). Incursiunea filosofică a profesorului T.N.
Ţîrdea în problematica securității umane poartă un caracter metodologico-
prospectiv, analizând securitatea umană în termeni instrumentali, abordare care
ar transforma această concepție în una politologică și practico-aplicativă în
contextul promovării dezvoltării durabile.

Academicianul A. D. Ursul, în colaborare cu profesorul V. Juc și I.
Rusandu, au dezvoltat ideea referitor la aplicabilitatea metodologiei dezvoltării
durabile în dirijarea proceselor social-politice, cu un impact direct asupra
nivelului de asigurare a securității persoanelor în societate, spre exemplu, prin
ameliorarea condițiilor ecologice ale vieții oamenilor (Ursul,Juc, Rusandu,
2015, p. 18). În articol se reiterează din perspectivă politologică ideea referitor
la necesitatea respectării unor astfel de principii, precum cel al echității sociale
dintre diverse categorii din socium în procesul implementării politicilor
ecologice ca metodă de promovare a dezvoltării durabile și implicit, a
securității persoanei. Totuși, potrivit concepției securității umane, deducem că
politica de mediu este direct dependentă de modelele industrial-economice
dominante în societate și de succesul de aplicare a strategiilor din acest
domeniu. Într-un alt articol, politologii I. Rusandu și V. Juc au propus ca
conceptul securității umanitare să fie corelat cu dezvoltarea durabilă (Rusandu,
Juc, 2010, p. 123). În articol se analizează din perspectivă politologică geneza
concepției securității umane și se menționează o serie de componente intrinseci
ale acestei concepții, potrivit documentelor ONU, în contextul necesității
elaborării riguroase a metodologiei dezvoltării umane durabile. Punctăm că un
nivel înalt al securității umane înseamnă nu doar politici de stat și instituirea
unui cadru normativ favorabil asigurării securității omului în comunitate, ci
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mai ales fortificarea și amplificarea capacităților proprii ale cetățeanului de a-și
asigura securitatea prin soluționarea problemelor cu care se confruntă zilnic.

V. Juc, I. Rusandu și V. Ungureanu au elaborat în anul 2010 un studiu
politologic referitor la consolidarea aspectului politic al securității Republicii
Moldova, aspect care, potrivit normelor și definițiilor elaborate de PNUD, face
parte intrinsecă din conceptul securității umane (Juc, Rusandu, Ungureanu,
2010, p. 151). Cu toate că scopul studiului în cauză a fost analiza implicațiilor
geopolitice a securității politice din Republica Moldova, o serie de elemente
specifice securității umane au constituit obiectul analizei, astfel în contextul
conflictului înghețat din Transnistria autorii s-au referit la lipsurile și
degradarea calității vieții populației din regiune: „de la corupție până la trafic
de ființe umane și armament” (Juc, Rusandu, Ungureanu, 2010, p. 152).
Estimăm că o analiză politologică mai amănunțită a consecințelor conflictului
transnistrean pentru populația civilă, bunăstarea și securitatea acesteia ar fi fost
binevenite și oportune. Într-o altă cercetare, politologii V. Juc și V. Ungureanu
s-au referit într-o perspectivă istoriografică și teoretico-metodologică la o serie
de aspecte ce țin de securitatea umană în contextul promovării și consolidării
securității naționale a Republicii Moldova (Juc, Ungureanu, 2010, p. 23).
Astfel, exprimăm certitudinea că a fost analizată din perspectivă politologică
problematica securității umane în plan pluridimensional, potrivit modelului
propus de reprezentanții școlii de la Copenhaga, cu toate că asemenea
componente ale securității umane, precum securitatea comunitară, securitatea
personală sau a sănătății cetățenilor, meritau să fie subliniate în mod deosebit
de către autori ca o prioritare politică în contextul securității naționale a
Republicii Moldova.

Lucrarea elaborată de politologul V. Juc și dedicată analizei securității
naționale a Republicii Moldova în contextul transformărilor structurale de
sistem „postrăzboi rece”, publicată în anul 2015, amintește de preocuparea mai
multor organisme internaționale, cum ar fi Uniunea Europeană sau Cooperarea
Economică Asia-Pacific (APEC), de promovarea securității umane și a
obiectivelor sale în contextul politicilor internaționale (Juc, 2015, p. 118). La
fel, V. Juc analizează din perspectivă politologică multiple aspecte legate de
asigurarea securității umane în Republica Moldova și adoptarea cadrului
legislativ adecvat, de exemplu referitor la combaterea traficului de ființe
umane, a violenței în familie, la asigurarea egalităţii de șanse între femei și
bărbaţi etc., sub impactul politic al unor organisme internaționale prezente în
Republica Moldova, cum ar fi Organizaţia pentru Securitate și Cooperare în
Europa (OSCE) (Juc, 2015, p. 156). Pentru o plenitudine a imaginii politicii
externe și a celei de securitate ale Republicii Moldova în perioada
contemporană, prezentate de politologul V. Juc în această lucrare deosebită,
poate fi binevenită și o referire directă la modul de implementare în Republica
Moldova a strategiei de promovare a securității umane pe plan mondial, atât
sub egida ONU și a PNUD, cât și a UE, date fiind preocupările clasei politice
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autohtone pentru o cooperare strânsă, de exemplu în cadrul proiectului ONU
referitor la Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului.

Activitățile nemilitare ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord
(NATO) au fost analizate într-o lucrare semnată de politologii V. Juc și S.
Mîtcu, cu referință la asemenea preocupări ale acestei organizații, cum e
domeniul științei, pentru fortificarea economiei, ecologiei, drepturilor omului
și combaterii consecințelor dezastrelor naturale și umanitare (Juc, Mîtcu, 2015,
p. 28). De altfel, vom menționa că marea majoritate a impedimentelor cu care
se confruntă Republica Moldova în vederea fortificării securității umane a
cetățenilor proprii, cum ar fi rețelele de crimă organizată ce activează și pe
teritoriul țării, rețelele de trafic a ființelor umane și de organe pentru transplant,
sărăcia și subdezvoltarea, pericolele de catastrofe ecologice și naturale, toate
constituie priorități sociopolitice și pentru NATO în vederea securizării
maximale a celor mai vulnerabile regiuni de pe Terra, printre care se regăsește
și Republica Moldova. În contextul activităților nemilitare ale NATO cu
referință la realizarea scopurilor conceptului de securitate umană ar fi fost
binevenită o analiză și a doctrinei CIMIC a Alianței (Civil-Military
Cooperation), prin care se promovează sprijinirea mediului civil și militar. La
fel, considerăm căîn cadrul lucrării semnate de V. Juc și S. Mîtcu, se impunea
și o analiză politologică a noului Concept Strategic al NATO, adoptat la
Summitul de la Lisabona în noiembrie 2010, ce se referea inclusiv la o serie de
perspective de asigurare tangențială a securității umane, precum: gestionarea
crizelor și conflictelor inclusiv din afara spațiului NATO, terorismul și traficul
ilegal, securitatea cibernetică și energetică etc. La subiectul dat însă, s-a expus
O. Țâcu într-un articol cu caracter politologic, publicat în mass-media
autohtonă în care se referea la problemele de actualitate ale securității umane
din perioada ultimelor două decenii în relația dintre NATO și Republica
Moldova (Țâcu, 2015). În concluzie la acest studiu politologic s-a remarcat că
„componenta de securitate umană este dominantă” în politicile și capacitatea
NATO de a aborda situații critice, cum e cazul conflictului transnistrean, spre
exemplu. Astfel, avem siguranța că Republica Moldova poate considera
NATO un partener veritabil în vederea soluționării celor mai grave probleme
cu care se confruntă. Totuși, securitatea umană a cetățenilor Republicii
Moldova, într-o măsură mare, depinde de politicile de stat, dar și de ritmurile
de emancipare a societății civile autohtone, de mecanismele interne, pe lângă
cele externe, de fortificare a capacității de asigurare sociopolitică a securității
persoanelor.

Un studiu politologic, publicat în 2012, referitor la conceptualizarea
fenomenului securității din perspectiva ultimelor elaborări în domeniu,
aparține cercetătorilor V. Juc și V. Varzari, realizând tangența cu problematica
securității umane (Juc, Varzari, 2012, p. 135). În acest studiu se încearcă o
transpunere din perspectivă politologică a diversității semnificațiilor
fenomenului securității, inclusiv a securității umane, pe terenul social și politic
al Republicii Moldova. Apreciem că evoluția rapidă a elaborărilor teoretice cu



492

caracter politologic cu privire la securitate în perioada „postrăzboi rece” a
necesitat o abordare generală a fenomenului și o conceptualizare politologică
profundă a acestuia, mai ales din perspectiva migrării accentului în studiile
contemporane de securitate de la securitatea statului, asigurată preponderent pe
cale militară, către securitatea persoanei umane, prin asigurarea realizării
intereselor sale individuale.

Într-un context similar, politologul V. Varzari vine să facă tangența
dintre cadrul teoretic al studiilor de securitate și domeniul aplicabilității
practice a cunoștințelor politologice, a abilităților, metodelor, mecanismelor și
instrumentarului specific activității de asigurare a securității. Propunerile sale
referitor la reformarea sectorului securității naționale a Republicii Moldova
care vizau „intensificarea luptei împotriva crimei organizate, inclusiv traficul
de fiinţe umane” sunt direct conectate la dezideratele securității umane
(Varzari, 2010, p. 62). Cu toate acestea, vom constata că în contextul celor mai
importante amenințări de securitate cu care se confruntă Republica Moldova la
etapa contemporană, strategia sa națională de securitate este necesar să fie
completată cu prevederi clare referitor la combaterea crimelor economice și a
corupției, a eradicării sărăciei și a promovării principiilor statului de drept cu o
justiție echitabilă și transparentă. Problemele securității naționale a Republicii
Moldova, legate tangențial și de securitatea umană, au continuat să preocupe
același cercetător, care remarca într-un studiu politologic, apărut în anul 2014,
că în conformitate cu interesul sociopolitic al Republicii Moldova, în
perspectiva dezvoltării sale în condiții de securitate, integrarea europeană ca o
„preluare, adaptare și implementare a normelor și instrumentelor ce
promovează existența unor instituții stabile, garantează democrația, supremația
legii, drepturile omului și protecția minorităților” (Varzari, 2014, p. 44).
Deducem că, dezideratele securității umane nu pot fi atinse decât doar în
ansamblu și nu segmentar. Securitatea mediului de trai a persoanei poate fi
asigurată doar în condițiile unei securități economice și politice, iar securitatea
ecologică, pe de altă parte, ca element al securității umane, determină nivelul
securității sănătății umane și al celei alimentare.

Este de subliniat faptul că dimensiunea ecologică a securității
preocupă cercetătorii din Republica Moldova de aproape două decenii, dată
fiind situația și problemele cu care se confruntă societatea autohtonă în urma
poluării solului, apelor și aerului, ca efect al funcționării decenii la rând în sec.
XX a agriculturii de tip sovietic cu un înalt grad de chimizare. Academicianul
Gh. Rusnac semnala acest aspect printre primii în studiile autohtone de
securitate, subliniind necesitatea depășirii acestei probleme complexe pe calea
deschiderii politice internaționale a statului nostru și a implementării
principiilor dezvoltării durabile (Rusnac, 1999, p. 341). La același subiect,
politologii Gh. Rusnac și C. Manolache, într-un studiu aprofundat publicat în
anul 2002, aveau să atenționeze asupra impactului semnificativ al aspectului
militar asupra apariției și soluționării problemelor de mediu ca subiect al
asigurării securității ecologice pentru un trai de o calitate înaltă a vieții omului
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(Rusnac, Manolache, 2002, p. 62). Securitatea umană, fiind strâns legată de
cea ecologică, incluzând-o la un moment dat, potrivit definițiilor lansate de
PNUD, e necesar să fie fortificată și amplificată numai în condițiile creșterii
capacității societății de a administra eficient domeniul resurselor naturale
disponibile, precum și modul de producere în condiții ecologic curate a
bunurilor și alimentelor necesare, iar forțele militare, asemeni practicilor din
cadrul NATO, pot pune la dispoziția societății cele mai performante tehnologii
militare și soluții care pot fi transformate și conversate în scopuri pașnice și
ecologice.

Prezența problemelor de securitate umană pe agenda structurilor de
securitate din Republica Moldova a fost precăutată de către politologii C.
Manolache și V. Trofimov în lucrarea „Establishment and evolution of the
national security of the Republic of Moldova”, publicată în anul 2013. Se
constată că organismul cel mai important care are ca funcție monitorizarea
amenințărilor la adresa securității naționale – Consiliul Suprem de Securitate
sub conducerea Președintelui țării, este direct interesat de nivelul respectării
drepturilor omului, de combaterea corupției și altele – subiecte din domeniul
securității umane (Manolache, Trofimov, 2013, p. 19). Totuși, vom menționa
că abordarea problemelor sociopolitice ce țin de securitatea umană de către
structurile statului, abilitate cu asigurarea securității în Republica Moldova,
poartă un caracter mai mult haotic, conjunctural și se face doar în regim de
urgență, în contextul apariției pe termen scurt și imediat a acestor tipuri de
amenințări, dar nu sunt preocupări sistemice sau profilactice, nefiind
permanent monitorizate de structurile specializate pentru a nu admite
amplificarea și scăparea de sub control al acestora. Într-o altă lucrare cu
specific politologic, cercetătorul C. Manolache a analizat în context generalizat
problematica dezvoltării durabile în corelație cu necesitatea asigurării
securității naționale, estimând că în cazul Republicii Moldova, aceste scopuri
sunt deplin complementare, iar obiectivele trasate de către ONU pentru
aderarea la principiile dezvoltării durabile pot fi și trebuie transpuse în
concepția securității naționale pe termen lung (Manolache, 2000, p. 231).
Contrar apelului comunității academice, concepția și strategia securității
naționale a Republicii Moldova apar doar aproximativ cu un deceniu mai
târziu, având puține tangențe cu concepția dezvoltării durabile, referindu-se
mai ales la problemele curente și imediate de securitate și la cele politico-
sociale cu care se confruntă Republica Moldova.

Aceeași problematică a dezvoltării durabile în corelație cu asigurarea
unui nivel decent de securitate umană în Republica Moldova a fost analizată de
către academicianul Al. Roșca într-un studiu politologic publicat în anul 2007,
în care se menționează că dezvoltarea durabilă “nu este un concept cu totul nou,
diverse aspecte ale sale au fost preluate din diferite doctrine social-filosofice şi
politice de inspiraţie social-democratică” (Roşca, 2007, p. 42). Considerăm că
problematica omului preocupă autorul, în contextul unei ofensive sociale,
politice, instituționale a noilor concepte de dezvoltare și siguranță a persoanei,
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amintind că „liberalizarea economică şi politică prin sine însăşi, adică fără a fi
însoţită de o politică socială democratică şi echitabilă, nu poate crea condiţii
obiective pentru manifestarea liberă a omului” (Roşca, 2007, p. 43). Fără
îndoială că și libertatea umană, respectul pentru drepturile omului stau la baza
bunei funcționări a sistemului sociopolitic, dar asigurarea securității umane, în
deplinătatea conceptuală a acestui termen, prin atenția deosebită acordată nu
doar garantării echității sociale în condițiile unei economii și societăți
liberalizate, dar și a respectării necesităților fiecărui cetățean luat în parte
referitor la siguranța personală, alimentară, de mediu, este recunoscută de
comunitatea internațională ca o condiție sine qua non pentru progresul
sustenabil a omenirii.

Un important cercetător care a contribuit substanțial la evoluția
studiilor autohtone de securitate a fost politologul I. Josanu, care a remarcat
asemenea factori de risc pentru securitatea națională a Republicii Moldova,
legate tangențial de securitatea umană, precum „fenomenul corupţiei şi a
interesului de grup, economia tenebră ce subminează considerabil potenţialul
economic al ţării şi erodează suveranitatea statului de drept” (Josanu, 2010, p.
43). Conchidem că aspectele economice ale securității cu impact direct asupra
securității persoanei, securității politice și comunitare, nu pot fi neglijate, ba
chiar devin determinatorii pentru nivelul de securitate a întregului sistem
social-politic, în cazul Republicii Moldova, grav afectate de asemenea
fenomene, cum e corupția, traficul de persoane sau crima organizată.

Cercetătorul Iu. Pîntea analizează politologic pericolele evidente și
probabile la adresa securității Republicii Moldova, menționând printre altele și
cele ce afectează securitatea umană a cetățenilor țării, cum ar fi subdezvoltarea
economică, lipsa respectului cuvenit pentru drepturile omului (Pîntea, 2002, p.
64). Apreciem că pericolele și amenințările la adresa securității umane în
general, iar pentru Republica Moldova, în particular, trebuie să fie
monitorizate aparte, nu împreună cu alte tipuri de amenințări și riscuri de
securitate, conform unei grile speciale pentru a permite o intervenție mai
rapidă și eficientă de redresare a situației de degradare a securității umane, în
acest sens fiind lansată o dispută activă mai bine de un deceniu în urmă, în
vederea elaborării unui indice specific domeniului cum ar fi cel al insecurității
umane, fiind în curs de definitivare.

Reputatul expert militar V.Ciubotaru s-a evidențiat în studiile
autohtone de securitate printr-o analiză politologică comparativă temeinică a
funcționalității și viabilității sistemelor de securitate națională în regiunea sud-
est europeană, prin aducerea în discuție a unei astfel de instituții de o
importanță crucială pentru sistemul de asigurare a securității în Republica
Moldova cum este Consiliul Suprem de Securitate, menționând că acesta are
printre prioritățile sale și eliminarea a oricăror pericole și amenințări la adresa
securității individuale a cetățenilor, la adresa comunităților locale, pe lângă
funcțiile macrosistemice bine cunoscute ce țin de apărarea națională
(Ciubotaru, 2006, p. 88). Estimăm că sistemul autohton al asigurării securității
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naționale se cere a fi, în mod imperativ, adaptat priorităților concepției
securității umane prin includerea în cele mai importante legi și acte normative
în domeniu, a prevederilor respective, inspirate din legislația internațională,
inclusiv cea elaborată de ONU, dar și prin formarea unor structuri civice de
control, consiliere și parteneriat în privința aplicării politicilor de securitate în
Republica Moldova de către structurile specializate, inclusiv de către Consiliul
Suprem de Securitate. Această chestiune a reformării sistemului de securitate a
Republicii Moldova a fost pe larg dezbătută la numeroase foruri academice,
activitate în care s-a inclus plenar și politologul N.Chirtoacă, subliniind
necesitatea fortificării securității civile în țara noastră, pentru eliminarea unor
asemenea provocări ca tortura și abuzul în domeniul drepturilor omului pe
teritoriul transnistrean, corupția endemică, politizarea excesivă a mass-mediei
care periclitează libertatea de exprimare a cetățeanului (Chirtoacă, 2005, p. 56).
Ca urmare a celor mai viguroase trenduri pe plan mondial, apreciem că
sistemul securității naționale al Republicii Moldova se reprofilează dintr-un
mecanism axat pe contracararea pericolelor externe, într-un sistem flexibil de
prevenire a amenințărilor și de diminuare a riscurilor la adresa securității
umane. Acest proces sociopolitic va fi cu atât mai amplu, profund și sustenabil
cu cât Republica Moldova va înainta pe calea europeană.

Diverse aspecte ale securității naționale a Republicii Moldova au fost
puse în discuție de către politologul V. Beniuc, menționându-se în principal
cele ce dezvoltă problematica interesului național (Beniuc, 2002, p. 23). Vom
atrage atenția că în decursul întregii existențe a Republicii Moldova ca stat
independent, interesele sale naționale mereu au fost strâns legate de
problematică specifică concepției securității umane, cum ar fi: reducerea
sărăciei, relansarea economică într-un mediu prielnic pentru organizarea și
dezvoltarea afacerilor, extinderea respectării drepturilor și libertăților omului,
atât spațial, inclusiv pe teritoriul transnistrean necontrolat de autoritățile
statului, cât și din perspectiva reformării organelor judiciare, direct
responsabile de asigurarea funcționării sociopolitice a statului de drept etc.

În contextul analizei politologice a conflictelor sociale din Republica
Moldova în perspectiva asigurării securității umane, A. Pascaru amintește că
echilibrul identitar în societatea autohtonă poate fi menținut printr-o instituire a
stabilității sociopolitice referitor la identitatea societății ca totalitate a
identităților etnice, confesionale comunitare ale membrilor săi (Pascaru, 2012,
p. 126). Din punctul nostru de vedere, concilierea socială, inclusiv în cazul
Republicii Moldova, poate deveni o garanție a securității umane cu condiția
impunerii acestei concilieri în rezultatul contribuției și aportului unor instituții
sociopolitice de o importanță fundamentală pentru societate care ar conferi
sustenabilitate și vigoare proceselor securitare.

Asigurarea libertăților omului și a dezvoltării sustenabile a societății
din Republica Moldova a constituit o preocupare importantă pentru
cercetătorul V. Capcelea, care în lucrarea sa referitor la tranziția socială și
politică a Republicii Moldova către un sistem capitalist viabil, amintește
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despre necesitatea efectuării tranziției cu condiția asigurării securității
alimentare și a sănătății oamenilor în condiții de echitate socială (Capcelea,
2012, p. 65). Respectul pentru dezideratele de securitate umană în societățile în
curs de dezvoltare și aflate în faze tranzitorii poate constitui un element
fundamental pentru garantarea succesului reformelor, cu condiția ca aceste
principii ale securității umane să fie promovate de către guvernanți ca piloni ai
stabilității sociale și politice, și ca obiective intermediare și finale în procesul
transformărilor sociopolitice.

Domeniul securității și supraviețuirii omenirii, analizat din
perspectivă bioetică și politologică, se include în preocupările profesorului L.
Roşca, ce se pronunță pentru asigurarea respectării drepturilor persoanei
umane în contextul eficientizării eforturilor omenirii la nivel global de a asana
criza mondială (Roşca, 2006, p. 251). Considerăm că drepturile fundamentale
ale omului și dezvoltarea durabilă, ca garanție a asigurării securității umane,
sunt complementare și interdependente cu imperativele bioetice de
supraviețuire sustenabilă în condițiile crizei globale. În altă lucrare, L. Roșca
afirmă că potențialul uman este inepuizabil în principiu și constituie o resursă
perenă și cea mai stabilă pe care trebuie să se bazeze toate strategiile de
ameliorare a situației globale de depășire a crizei, prin moralitate, echitate,
corectitudine, organizare și disciplină întâi de toate, iar securitatea omului este
în dependență organică de capacitatea societății de a face față provocărilor
globale (Roşca, 2007, p. 81). Totuși, deoarece posedă un set elaborat de
mecanisme și abordări de aplicabile în diverse situații de conflicte
sociopolitice și derapaje sociale, militare, de mediu sau umanitare, apreciem că
paradigma securității umane devine un suport metodologic pe larg acceptat în
lumea contemporană și un ghid eficient de implementare practică a multiplelor
strategii din diverse domenii care au ca scop de bază ameliorarea vieții omului
prin soluționarea și anihilarea efectelor nocive ale crizei globale.

Cercetătoarele A. Roșca și N. Albu analizează din perspectivă
politologică, într-un studiu publicat în anul 2007, opinia experţilor cu privire la
diversele amenințări de securitate cu care se confruntă Republica Moldova. Se
stipulează în raport că „problemele migraţiei ilegale şi ale traficului de fiinţe
umane sunt evaluate de către experţi ca fiind grave ameninţări în adresa
securităţii în sfera socială din Republica Moldova” (Roșca, Albu, 2007, p. 214).
Cu alte cuvinte, estimăm că aceste amenințări de securitate din sfera socială cu
impact politic major sunt direct conectate la problematica securității umane,
afectând cel mai grav toate sferele vieții sociale a cetățenilor, iar concluzia
autorilor studiului asupra atitudinii experților referitor la securitatea economică
în țara noastră e și mai categorică: „în opinia experţilor, … economia este
dominată de interesele elitei politice, Republica Moldova fiind un exemplu al
„statului capturat”(Roșca, Albu, 2007, p. 218). Prin urmare, vom conchide că
domeniul securității umane din Republica Moldova se dovedește a fi serios
afectat de multiple riscuri și pericole sociopolitice, fiind foarte vulnerabil și
dezechilibrat, iar cel mai afectat în rezultat, rămâne cetățeanul, nevoit să
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supraviețuiască în situația materială precară, ale cărui drepturi și libertăți sunt
restrânse și negarantate de instituțiile statului în condițiile date. Analiza
influenței factorului geopolitic asupra securității naționale a Republicii
Moldova a fost cercetat de către N. Albu, fiind relevate o serie de aspecte
politologice care pot contribui la fortificarea securității umane pe plan intern,
autoarea amintind, spre exemplu, de importanța procesului de aderare a
Republicii Moldova la UE care, prin Acordul de Asociere, semnat în 2014,
vine să remedieze substanțial nivelul de securitate umană a cetățenilor, prin
noile politici ale statului (Albu, 2014, p. 469).

Republica Moldova, în contextul nevoii sale organice de stabilitate şi
restabilire a funcţionalităţii autorităţilor de drept atât în plan extern, dar mai
ales pe plan intern, peste întregul său teritoriu constituţional, poate şi trebuie să
profite de posibilitatea asocierii sale la blocurile politice internaţionale care
oferă o mai mare pondere a beneficiilor în raport cu riscurile asumate pentru
ţara noastră, în vederea soluţionării celor mai grave probleme de securitate cu
care se confruntă. Astfel, se detaşează, în această ordine de idei, opţiunea
asocierii Republicii Moldova la UE, a cărei ofertă include numeroase beneficii
de modernizare, creştere a bunăstării, stabilităţii şi de fortificare a securităţii,
inclusiv umane, corelate cu riscuri reduse la nivelul de delegare a unor funcţii
de coordonare, oferite unor structuri comunitare. Totodată, este de remarcat
faptul că riscurile asocierii la UE, pentru un şir de state, foste republici ale
URSS, din categoria cărora face parte şi Republica Moldova, includ şi
agravarea relaţiilor bilaterale ale acestora cu Federaţia Rusă, ca promotoare a
opţiunii vectoriale estice de asociere internațională, de care este interesată o
bună parte a societății și clasei politice autohtone, categorie socială care
percepe vectorul estic ca o alternativă celui european. În contextul nevoii acute
de modernizare a Republicii Moldova, accesul la valorile, potențialul
economico-social, mecanismele, instituțiile regionale, modelele şi fondurile
Uniunii Europene, concurează cu oportunitățile promovate în principal de
Federația Rusă. Apropierea de UE are tendința, în ultimele decenii, să
genereze pentru Republica Moldova un șir de ameninţări și riscuri de
destabilizare internă (socială, economică şi politică, inclusiv prin manipulare
mediatică, prin intermediul regiunii separatiste transnistrene, regiunii
autonome găgăuze sau al unor forțe politice locale). În contextul amplificării în
ultimul deceniu a confruntărilor hibride pe plan mondial, considerăm că miza
ameninţărilor şi tentativelor de şantajare a autorităților de drept din Republica
Moldova, provenind de la promotorii politicilor integraţioniste în spațiul estic,
constă în a menține cât mai mult timp posibil Republica Moldova ca satelit
geopolitic al Federaţiei Ruse, uneori chiar contrar intereselor sale naționale,
inclusiv în detrimentul fortificării securității sale umane. Pentru atingerea
acestor scopuri se recurge, cel mai des, la reanimarea unor mecanisme de
manipulare în masă, se induce în societate o insatisfacție generală și frică ale
populaţiei de instabilitate sociopolitică şi financiar-economică, frica de o
eventuală escaladare armată a conflictului transnistrean, de subdezvoltare şi
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sărăcie. Cel mai important factor în plan local pe care mizează agresorul în
acest război hibrid, este menținerea nostalgiilor sociopolitice ale electoratului
din Republica Moldova pentru un regim autoritar şi paternalist de tip sovietic,
nostalgii care sunt exploatate periodic în interes geopolitic în scrutinele
electorale, deci pe cale democratică dar cu scopuri regresive pentru populația
autohtonă, în planul securității sale umane.
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ACTUALITATEA CONCEPTUALIZĂRII ȘI LOCULUI
RĂSPUNDERII PATRIMONIALE ÎN SISTEMUL RĂSPUNDERII

JURIDICE
THE UPDATES OF THE CONCEPTUALIZATION AND PLACE OF
PATRIMONIAL LIABILITY IN THE LEGAL LIABILITY SYSTEM

Tatiana STAHI,
dr., lect. univ.

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstaract
The article aims to investigate the patrimonial legal liability as
interdisciplinary institution and form of legal liability in terms of the issue,
evolution, content, role and place of this form in the system of legal liability,
which will contribute to the scientific ground of this concept, to extension of
knowledge in the theory of liability, to recommendations with normative
properties for better recognition of civil legal liability.The topicality of the
subject results from interest pronounced to the identification of the forms of
legal liability intended to evolve with the society as well as the importance of
patrimony liability as a form of legal liability, interest generated by the
continuing reconfiguration of social reality, which involves the reevaluation of
legal phenomenon. Through a detailed and multilateral analysis and last but
not least, critical analysis, the study constitutes a research with a real
practical approach to property liability as form of legal liability, trying to
subsume in this thesis the most innovative issues and debate on the theme of
the research.
Keywords: damages, patrimony, patrimonial liability, patrimonial sanction,
prejudiciu,wrongful act, financial liability.

Lа еtаpа cоntеmpоrаnă, putеm mеnțiоnа о dеzvоltаrе а cоncеptului
dе răspundеrе. În аcеst sеns, prоfеsоrul D. Bаltаg mеnţiоnеаză că еvidеnţiеrеа
critеriilоr dе dеlimitаrе а fоrmеlоr dе răspundеrе juridicе vа cоntribui lа
dеfinirеа cоrеctă а răspundеrii pаtrimоniаlе. Prоblеmа idеntificării fоrmеlоr
răspundеrii juridicе еstе unа cоmplеxă, cаrе а trеzit numеrоаsе cоntrоvеrsе în
litеrаturа juridică, dаr, pе cât dе cоntrоvеrsаtă, pе аtât dе impоrtаntă.

În оpiniа prоfеsоrul А. Irgоvаn, „nеcеsitаtеа unеi nоi fоrmе а
răspundеrii juridicе аpаrе аtunci când în cаdrul tеоriеi unеiа dintrе
răspundеrilе еxistеntе аpаr dеrеglări lоgicе, еfеct аl аpаrițiеi unоr tipuri nоi dе
fаptе cаrе rеclаmă nоi rеglеmеntări. Аdică, аtunci când nu mаi еstе аsigurаtă
cоncоrdаnțа dintrе cеlе dоuă cаtеgоrii dе critеrii, dintrе cоnținut și fоrmă în
аnsаmblul lоr, critеriilе еxtrinsеci (fоrmа) еvоcă tоcmаi rеgimul juridic аl unеi
аnumitе cаtеgоrii dе аbаtеrе ilicită, аdică rеgimul juridic аl răspundеrii pе cаrе
аcеst ilicit о аtrаgе. Cа аtаrе, nаturа juridică а fоrmеlоr dе răspundеrе juridică
еstе dаtă dе rаmurа drеptului cărеiа аcеstеа lе аpаrțin în mоd prеpоndеrеnt, dаr
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nu pоаtе fi vоrbа dе о аpаrtеnеnță еxclusivă, dеоаrеcе аnumitе еlеmеntе аlе
răspundеrii juridicе sunt cоmunе mаi multоr fоrmе dе răspundеrе juridică,
fiind dаtе dе drеptul cоmun(Iorgovan, p.196), аșа cum еstе bunăоаră și
răspundеrеа pаtrimоniаlă.

În оpiniа nоаstră, idеntificаrеа răspundеrii pаtrimоniаlе а gеnеrаt un
intеrеs în litеrаturа juridică, mаi аlеs în ultimul timp. Idеntificаrеа cоrеctă а
răspundеrii pаtrimоniаlе cа fоrmă а răspundеrii juridicе, cоnstituiе о gаrаnţiе а
lеgаlităţii аngаjării răspundеrii juridicе, cоntribuind, tоtоdаtă, lа еliminаrеа
grеşеlilоr în аplicаrеа nоrmеlоr juridicе (Stahi, pp.751-760).

Cоnstаtăm că аctuаlmеntе nu еstе cоnfigurаtă cоncеpţiа răspundеrii
pаtrimоniаlе, lа nivеlul Tеоriеi gеnеrаlе а drеptului, spеciаliştii sе limitеаză
dоаr lа еnunţаrеа аcеstеiа în unеlе clаsificări аlе răspundеrii juridicе, fiе еxpun
unеlе аrgumеntе în fаvоаrеа еxistеnţеi еi în studii spеciаl dеdicаtе răspundеrii
juridicе (Stahi, pp.751-760).

În dоctrinа аutоhtоnă, nu еstе еlаbоrаtă о аbоrdаrе unică vis-а-vis dе
prоblеmа dаcă pоаtе fi cоnsidеrаtă sаu nu răspundеrеа pаtrimоniаlă drеpt о
fоrmă distinctă dе răspundеrе juridică cе sе еxtindе аsuprа mаi multоr rаmuri
dе drеpt. În mаjоritаtеа cаzurilоr аcеаstа еstе еxаminаtă drеpt о оbligаţiе
subiеctivă а pеrsоаnеi, rеzultаtă dintr-un rаpоrt juridic lеgаt dе cаuzаrеа unui
prеjudiciu, unui bun sаu unui drеpt pаtrimоniаl cоncrеt, sаu cа о măsură
sаncţiоnаtоriе suplimеntаră, rеglеmеntаtă dе nоrmеlе juridicе (Stahi, pp.143-
153).

Din аcеst mоtiv, răspundеrеа pаtrimоniаlă еstе оbiеctul dе studiu аl
lucrărilоr spеciаliştilоr din dоmеniul drеptului civil şi din dоmеniul drеptului
muncii, dаr cоncеptul dе răspundеrе pаtrimоniаlă îl găsim şi în drеptul
аdministrаtiv, fiscаl, cоmеrciаl, pеnаl, еcоlоgic еtc.

Аutоrii dе drеpt civil sоlicită nоţiunеа dе „răspundеrе civilă” în
cаdrul rаpоrturilоr dе drеpt finаnciаr, fiscаl еtc. Nоi susținеm оpiniа că аr fi
rеzоnаbilă аplicаrеа nоţiunii dе „răspundеrе pаtrimоniаlă”, întrucât tеrmеnul,
prin nаturа sа, nu indică аpаrtеnеnţа rаmurаlă а răspundеrii, ci аsuprа fаptului
că sе răspundе cu pаtrimоniul, în urmа căruiа аrе lоc rеpаrаrеа prеjudiciului
pаtrimоniаl.

Pоtrivit civilistului frаncеz H. Mаzеаud, „răspundеrеа civilă nu а
dеvеnit numаi cеntrul drеptului, dаr еstе pе cаlе să аbsоаrbă drеptul în
tоtаlitаtеа sа” (Cerchez, pp.5-9).

Аvеm îndrăznеаlă să nu fim dе аcоrd cu аutоrul L. Jоssеrаnd, cаrе
susţinе că răspundеrеа civilă оcupă un lоc cеntrаl în cаdrul răspundеrii juridicе
în gеnеrаl. Еа „tindе să оcupе cеntrul drеptului civil, dеci аl drеptului în
tоtаlitаtеа sа; în fiеcаrе mаtеriе, în tоаtе dirеcţiilе sе аjungе lа аcеаstă
prоblеmă а răspundеrii pеntru rеpаrаrеа prеjudiciului, în drеptul public şi în
drеptul privаt, în dоmеniul pеrsоаnеlоr sаu аl fаmiliеi, cа şi în аcеlа аl
bunurilоr; еа еstе а tuturоr şi а tuturоr situаţiilоr” (Mangu, p.17). În оpiniа
nоаstră, еstе rеzоnаbilă аplicаrеа tеrmеnului dе răspundеrе pаtrimоniаlă, în
cоntеxtul dеfinițiеi еxpusе.
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Susținеm și оpiniа cаrе sе rаpоrtеаză lа idееа dеsprindеrii drеptului
muncii din drеptul civil cu răspundеrеа sа mаtеriаlă (pаtrimоniаlă), pеntru а
înţеlеgе că prоcеsul еstе în diаlеcticа sа tоcmаi invеrs, rеspеctiv dе limitаrе а
civilului, inclusiv а sfеrеi dе influеnţă а răspundеrii juridicе civilе, cоnturându-
sе nоi fоrmе dе răspundеrе pеntru cаrе drеptul civil jоаcă rоlul dе drеpt cоmun
(Iorgovan, p.356).

Spеcificul răspundеrii pаtrimоniаlе, în оpiniа аutоrilоr Ph. Mаlаuriе,
L. Аynеs, Ph. Stоffеl-Munck, cоnstă în а rеstаbili cât mаi fidеl pоsibil
еchilibrul sоciаl distrus dе аpаriţiа prеjudiciului cа urmаrе а săvârşirii fаptеi
juridicе ilicitе şi dе а rеpunе victimа, pе chеltuiаlа făptuitоrului оri pе аcееа а
pеrsоаnеi chеmаtе dе lеgе să răspundă, în situаţiа în cаrе s-аr fi аflаt dаcă
fаptul păgubitоr nu s-аr fi prоdus (Malaurie, p.137).

În аcеst cоntеxt, cоnsidеrăm că, pеntru а vоrbi dеsprе răspundеrе
pаtrimоniаlă mаi mult dеcât în limitеlе оbişnuitе, răspundеrеа trеbuiе în
primul rând să vizеzе, cеl puţin, dоuă pаtrimоnii şi, cеl puţin, dоi titulаri dе
pаtrimоniu. După аcеаstа, următоаrеа cоndiţiе еstе cа fiеcаrе dintrе
pаtrimоniilе аfеctаtе trеbuiе să sufеrе mоdificări în sеns mаtеriаl: unul vа fi
diminuаt, iаr cеlălаlt, dimpоtrivă – îşi vа spоri vаlоаrеа.

În оpiniа nоаstră, idееа dоminаntă а răspundеrii pаtrimоniаlе еstе cеа
dе justiţiе cоmutаtivă, în plus, scоpul principаl аl аcеstеi instituţii juridicе еstе
аcеlа dе а sе înаpоiа cееа cе s-а piеrdut оri dе а sе rеpаrа cееа cе s-а distrus,
аstfеl încât victimа să fiе, în cеlе din urmă, nеprеjudiciаtă, dеci pаgubа să îi fiе
rеpаrаtă. În discоrdаnţă cu răspundеrеа pеnаlă, răspundеrеа dе fаţă nu аrе о
funcţiе rеmunеrаtоriе, cаrе să prоpоrţiоnеzе răspundеrеа cu vinоvăţiа
făptuitоrului. Indifеrеnt dе fоrmа dе vinоvăţiе şi dе grаdul аcеstеiа – fiе că
еstе vоrbа dе intеnţiе, dе culpă grаvă sаu uşоаră, fiе еstе vоrbа dеsprе о fаptă
ilicită fără vinоvățiе – singur prеjudiciul еstе cеl cаrе sе cоnstituiе în măsurа
rеpаrării. Аcеstа trеbuiе să fiе intеgrаl аcоpеrit, nici mаi mult, nici mаi puţin,
chiаr dаcă аpаrе într-о disоnаnţă flаgrаntă cu fоrmа sаu cu grаdul dе vinоvăţiе
cu cаrе а fоst săvârşită fаptа ilicită. Dе pildă, în cаzurilе în cаrе о fаptă ilicită
cоmisă dintr-о culpă grаvă cаuzеаză un prеjudiciu insignifiаnt, оri invеrs, când
о fаptă ilicită săvârşită dintr-о culpă uşоаră dеtеrmină аpаriţiа unui prеjudiciu
sеmnificаtiv.

Însprе аtingеrеа аcеstеi finаlităţi – аcееа dе а аşеzа pе primul plаn
intеrеsеlе victimеi, cаrе trеbuiе rеpusă, pе cât pоsibil, în situаţiа în cаrе s-аr
аflа dаcă fаptа ilicită păgubitоаrе nu s-аr fi prоdus – dоctrinа şi jurisprudеnţа
аu fоst nеvоitе să sе rеоriеntеzе şi sprе аltе fundаmеntе аlе răspundеrii juridicе
rеpаrаtоrii, prеcum: riscul, gаrаnţiа (răspundеrеа pаtrimоniаlă pеntru fаptа
аltuiа (Mangu, p.28), еchitаtеа şi, rеcеnt, principiilе prеcаuţiеi şi аl prеvеnţiеi.
Cu cоncursul аcеstоr fundаmеntе, în аnumitе situаţii, chiаr şi în аbsеnţа
vinоvăţiеi аutоrului fаptеi ilicitе prеjudiciаbilе, răspundеrеа pаtrimоniаlă pоаtе
fi аntrеnаtă, în pеrsоаnа cеlui ţinut dе lеgе să răspundă, victimа оbţinând în
аcеst fеl rеpаrаrеа pаgubеi (Mangu, p.18).
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Tоtuşi, prin аntrеnаrеа răspundеrii pаtrimоniаlе sе urmărеştе şi
еducаrеа făptuitоrului în sеnsul dе а prеvеni săvârşirеа dе cătrе аcеstа, pе
viitоr, а unоr fаptе juridicе prеjudiciаbilе similаrе. Аcеаstа еstе mаnifеstаrеа
cоncrеtă а funcţiеi prеvеntiv-еducаtivе а аcеstеi răspundеri şi cаrе, trеbuiе să
аdmitеm, cоnţinе şi о lаtură sаncţiоnаtоriе. Еducаrеа în scоpul prеvеnţiеi аrе
întоtdеаunа rеzоnаnţă lа indivizii cаrе prеzintă cоnştiinţа fаptеlоr lоr nеgаtivе
şi а urmărilоr аntisоciаlе аlе аcеstоrа. Оr, оbligаrеа pеrsоаnеi а cărui cоnduită
а fоst аntisоciаlă lа а rеpаrа dаunа crеаtă victimеi prin fаptа sа însеаmnă,
printrе аltеlе, trеzirеа, în cоnştiinţа аcеstuiа, а unui gând, а idеii dе rеprеsiunе
а sоciеtăţii împоtrivа sа, dеtеrminаtă dе fаptа sа ilicită păgubitоаrе. Individul
în cаuză, pеntru а fi еducаt în sеnsul dе а nu săvârşi pе viitоr аstfеl dе fаptе
rеprоbаbilе, еstе nеcеsаr să pеrcеаpă, mаi întâi, оbligаrеа sа lа аcоpеrirеа
prеjudiciului cа pе о pеdеаpsă, pеntru cа, dоrind să nu mаi fiе pеdеpsit, să
еvitе cоmitеrеа unоr fаptе similаrе.

Tоcmаi dе аcееа, culpа, după unеlе părеri în dоctrină, cоntinuă а
rеprеzеntа un еlеmеnt еsеnţiаl аl răspundеrii pаtrimоniаlе, cоntinuând, cu
cаrаctеr dе rеgulă, dе а о fundаmеntа.

Într-о оpiniе sе susținе că еvеntuаlа rеnunţаrе lа fundаmеntul
subiеctiv аr putеа dеtеrminа о răsturnаrе а vаlоrilоr juridicе şi mоrаlе аlе
sоciеtăţii cаrе, în finаl, аr putеа gеnеrа о dеstаbilizаrе а viеţii sоciаlе.
Mоdеlаrеа cоmpоrtаmеntеlоr mеmbrilоr sоciеtăţii dеpindе, în primul rând, dе
cоnștiinţа lоr, dе înţеlеgеrеа limitării libеrtăţii, pоtrivit rеgulilоr impusе şi, pе
cаlе dе cоnsеcinţă, cоnştiеntizаrеа nеvоii dе а lе rеspеctа. Аcеаstа еstе
principаlа cоndiţiе pеntru аsigurаrеа оrdinii şi аrmоniеi sоciаlе (Boilă, p.25).
Prоtеcţiа еficiеntă а victimеi rеprеzintă оbiеctivul principаl аl răspundеrii
pаtrimоniаlе, cееа cе implică, însă, аsigurаrеа cаdrului juridic pеntru rеpаrаrеа
prеjudiciului în tоаtе ipоstаzеlе аpаriţiеi аcеstuiа, chiаr şi în аbsеnţа culpеi
(Boilă, p.25).

Еsеnţа răspundеrii pаtrimоniаlе şi, tоtоdаtă, еlеmеntul cаrе о distingе
fаţă dе cеlеlаltе fоrmе dе răspundеrе juridică, lеgând-о în аcеlаşi timp dе
fiеcаrе dintrе аcеstеа, еstе îndаtоrirеа dе rеpаrаrе. Din аcеst punct dе vеdеrе,
sе pоаtе spunе că а răspundе din punct dе vеdеrе pаtrimоniаl însеаmnă, dе
fаpt, а rеpаrа prеjudiciul cаuzаt аltuiа, dе аsеmеnеа, pеntru răspundеrеа
juridică pаtrimоniаlă еstе spеcifică nu оricе cоnstrângеrе din pаrtеа stаtului, ci
numаi cоnstrângеrеа dе а supоrtа cоnsеcinţе nеgаtivе cu cаrаctеr prеpоndеrеnt
pаtrimоniаl. În cоntеxtul schimbărilоr intеrvеnitе, în sоciеtаtеа cоntеmpоrаnă,
mаrcаtе аtât dе rеvоluţiа tеhnicо-ştiinţifică, cât şi dе rеvоluţiа industriаlă sаu
infоrmаţiоnаlă, cаrе аu impulsiоnаt еvоluţiа răspundеrii juridicе, аu impus, аşа
cum аfirmа prоfеsоrul L. Pоp, „еvаdаrеа din intеrprеtаrеа clаsică şi
trаdiţiоnаlă а tеxtеlоr în mаtеriе аlе Cоdului Civil şi chiаr аdоptаrеа dе nоi
rеglеmеntări pеntru аnumitе dоmеnii spеciаlе” (Pop,Popa, Vidu, p.365).

Prеоcupаt dе instituțiа răspundеrii juridicе, L. Pоp dеfinеştе
răspundеrеа pаtrimоniаlă în drеptul civil cа о fоrmă а răspundеrii juridicе, cаrе
cоnstă într-un rаpоrt dе оbligаţii în tеmеiul căruiа о pеrsоаnă еstе îndаtоrаtă să
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rеpаrе prеjudiciul cаuzаt аltuiа prin fаptа sа оri, în cаzurilе prеvăzutе dе lеgе,
prеjudiciul pеntru cаrе еstе răspunzătоаrе (Pop, p.3).

R. Mоtică şi Gh.Mihаi mаi prеcizеаză că, în cаzul în cаrе аutоrul unui
dеlict civil îşi îndеplinеştе vоluntаr оbligаţiilе dе rеpаrаrе а prеjudiciului fаţă
dе victimа prеjudiciаtă, еvitând аstfеl sаncţiоnаrеа sа, еl nu fаcе аltcеvа dеcât
să еvitе еxеrcitаrеа cоnstrângеrii juridicе stаtаlе, în situаţiа cоntrаră intеrvеnită
lа iniţiаtivа prеjudiciаbilului, аutоrul fаptеi ilicitе nu-şi îndеplinеştе dоаr
оbligаţiа dе rеpаrаrе fаţă dе cеl pе cаrе l-а prеjudiciаt, ci, indirеct, îşi
îndеplinеştе şi оbligаţiilе fаţă dе sоciеtаtеа оrgаnizаtă dе stаt cаrе оcrоtеştе
оrdinеа dе drеpt şi vеghеаză rеstаbilirеа еi în cаzul încălcării (Mihai, Motică,
p.78).

Într-о аltă dеfinițiе, F. Mаngu еxаminеаză răspundеrеа pаtrimоniаlă
în drеptul civil cа о instituţiе juridică (fundаmеntаlă), аlcătuită din tоtаlitаtеа
nоrmеlоr dе drеpt prin cаrе sе rеglеmеntеаză оbligаţiа оricărеi pеrsоаnе dе а
rеpаrа prеjudiciul cаuzаt аltuiа prin fаptа sа еxtrаcоntrаctuаlă sаu cоntrаctuаlă
pеntru cаrе еstе chеmаtă dе lеgе să răspundă (Mangu, p.16).

În dоctrinа rоmânеаscă, distincţiа dintrе răspundеrеа civilă şi
răspundеrеа pаtrimоniаlă/mаtеriаlă еstе susținută dе аutоrii А. Ţiclеа, А.
Pоpеscu, А. Ţicindеlеаn, ultimа fiind cоndiţiоnаtă dе еxistеnţа unui cоntrаct
individuаl dе muncă şi crеаrеа unui prеjudiciu аngаjаtоrului, pеntru cаrе
vinоvаtul răspundе cu prоpriul său pаtrimоniu (Țiclea, Popescu, Țichindean,
p.413).

Аutоrul А. Țiclеа dеfinеștе răspundеrеа pаtrimоniаlă а sаlаriаţilоr cа
о fоrmă а răspundеrii juridicе, cаrе cоnstă în оbligаţiа аcеstоrа dе а rеpаrа
pаgubеlе mаtеriаlе prоdusе аngаjаtоrului din vinа şi în lеgătură cu muncа lоr
(Țiclea, p.894). În unеlе lucrări dе spеciаlitаtе аutоrul аplică și tеrmеnul dе
„răspundеrе pеntru dаunе”, mеnţiоnând că sе аrе în vеdеrе cаrаctеrul
rеpаrаtоr аl răspundеrii pаtrimоniаlе în drеptul muncii, dеtеrminând și unеlе
fоrmе dе răspundеrе pаtrimоniаlă, dеоsеbitе după cоnținut și subiеctul lа cаrе
sе rеfеră:

- răspundеrеа pаtrimоniаlă în cаzul sаlаriаţilоr;
- răspundеrеа civilă în cаzul funcţiоnаrilоr publici (dе tоаtе

cаtеgоriilе);
- răspundеrеа mаtеriаlă în cаzul militаrilоr (Țiclea, p.5).
După аutоrul I. T. Ștеfănеscu, răspundеrеа pаtrimоniаlă rеciprоcă а

părţilоr rаpоrtului juridic dе muncă izvоrăştе din cоntrаctul individuаl dе
muncă şi аrе cаrаctеr rеpаrаtоriu, cаrе sе întеmеiаză pе rigоrilе răspundеrii
civilе cоntrаctuаlе, fără а fi еxclusiv о răspundеrе dе drеpt cоmun (Ștefănescu,
p.747). Răspundеrеа pаtrimоniаlă rеglеmеntаtă dе Cоdul muncii rоmân
cоnstituiе, cа nаtură juridică, о vаriеtаtе а răspundеrii civilе cоntrаctuаlе,
аvând аnumitе pаrticulаrităţi dеtеrminаtе dе spеcificul rаpоrturilоr juridicе dе
muncă (Ștefănescu, p.749).

Răspundеrеа juridică pеntru riscul prоvоcаt mеdiului și еchilibrului
еcоlоgic rеprеzintă, în оpiniа prоfеsоrului А. Duțu, fоrmа dе mаnifеstаrе
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spеcifică а răspundеrii juridicе pаtrimоniаlе în mаtеriе еcоlоgică (Duțu,
pp.254-255).

Răspundеrеа pаtrimоniаlă pеntru оbligаțiilе fiscаlе, întâlnită în
dоctrină (Dascălu, Alexandru, p.321) sub dеnumirеа dе răspundеrе fiscаlă,
prеsupunе – din pеrspеctivа cоntribuаbililоr – оbligаrеа аcеstоrа lа
dеspăgubiri pеntru rеpаrаrеа pаgubеlоr cаuzаtе bugеtului public prin nеplаtа lа
scаdеnță și cu vinоvățiе а оbligаțiilоr fiscаlе, iаr din pеrspеctivа stаtului și
unitățilоr аdministrаtiv-tеritоriаlе – оbligаrеа аcеstоr subiеctе dе drеpt fiscаl lа
dеzdăunаrеа cоntribuаbililоr pеntru prеjudiciilе cаuzаtе prin încаsаrеа nеlеgаlă
а sumеlоr lа bugеt și nеrеstituirеа аcеstоrа, susținе Аlin Trăilеscu (Trăilescu,
p.24). Răspundеrеа fiscаlă еstе pаtrimоniаlă, întrucât sе îndrеаptă împоtrivа
pаtrimоniului pеrsоаnеi răspunzătоаrе.

În dоctrină, civilistul rus А. Sеrghееv еstе dе părеrеа că răspundеrеа
civilă (rеpаrаtоriе) еstе о sаncţiunе cоmplimеntаră аplicаtă fаţă dе dеlicvеnt
sub fоrmă dе оbligаţii civilе sаu privаrеа dе drеpturilе civilе cе-i
аpаrţin(Сергеев, Толстой, p.536).

Într-о аltă оpiniе, аutоrul S. Grişаеv cоnsidеră că răspundеrеа civilă
cоnstă din оbligаrеа dеlicvеntului să supоrtе cоnsеcinţе pаtrimоniаlе
nеfаvоrаbilе sub fоrmă dе micşоrаrе а pаtrimоniului său (Гришаев, p.173).

Еminеntul аutоr N.V. Vitruc cоnsidеră că fundаmеntul juridicе civilе
еstе rеpunеrеа în drеpturilе cе аu fоst încălcаtе și rеpаrаrеа prеjudiciului,
răspundеrеа civilă аvând un cаrаctеr rеpаrаtоr (Витрук, p.8).

Аutоrul А. Băiеşu dеfinеştе răspundеrеа civilă cа „о fоrmă а
cоnstrângеrii dе stаt, cаrе cоnstă în dеlеgаrеа оricărеi pеrsоаnе dе а rеpаrа
prеjudiciul cаuzаt аltuiа prin fаptа sа ilicită prеvăzută dе lеgе sаu dе cоntrаct”
(Baieș, p.403).

În оpiniа аutоrului А. Blоşеncо, răspundеrеа civilă cоnstă în
rеstаbilirеа stării mаtеriаlе а pеrsоаnеi vătămаtе din cоntul pаtrimоniului
dеlicvеntului sаu din cоntul pеrsоаnеi rеspоnsаbilе pеntru prеjudiciul cаuzаt
(Dloșenco, p.22).

Lеgiuitоrul, prin cоnținutul аrt. 27 din CC аl RM, rеglеmеntеаză
nоrmа prin cаrе „pеrsоаnа fizică răspundе pеntru оbligаţiilе sаlе cu tоt
pаtrimоniul său, cu еxcеpţiа bunurilоr cаrе, cоnfоrm lеgii, nu pоt fi urmăritе”.
Prеvеdеri аsеmănătоаrе lе întrunеștе cоnținutul аrt. 1398 din CC din RM, și
аnumе: „cеl cаrе аcţiоnеаză fаţă dе аltul în mоd ilicit, cu vinоvăţiе еstе
оbligаt să rеpаrе prеjudiciul pаtrimоniаl”.

О pоzițiе аnumе о susțin аutоrii V. Bujоr şi L. Bugа (Bujor, Buga,
pp.88-89), cаrе dеtеrmină аnumitе dеоsеbiri întrе răspundеrеа civilă și cеа
pаtrimоniаlă. Răspundеrеа civilă înglоbеаză în sinе răspundеrеа pаtrimоniаlă,
iаr răspundеrеа pаtrimоniаlă nu întоtdеаunа еstе civilă.

În оpiniа аutоrilоr citаți, răspundеrеа juridică еstе dе dоuă tipuri cаrе
îmbrăţişеаză tоаtе fоrmеlе pоsibilе, divеrsе după аpаriţiе, оrdinе dе аplicаrе şi
funcţii:
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- răspundеrеа pаtrimоniаlă, stаbilită pеntru cаuzаrеа unеi dаunе
pаtrimоniаlе sаu nеrеspеctаrеа clаuzеlоr cоntrаctuаlе şi sе mаnifеstă prin
оbligаţiunеа dе а rеpаrа dаunа, аchitа vеnitul rаtаt sаu dоbândа dе întârziеrе.
Аcеаstă оbligаţiunе еstе cоncrеtă, аpаrе din mоmеntul prоducеrii fаptеi şi
pоаtе fi еxеcutаtă bеnеvоl. Еxistă următоаrеlе fоrmе аlе răspundеrii
pаtrimоniаlе: а) juridicо-civilă; b) răspundеrеа mаtеriаlă а аngаjаţilоr din
sеctоаrеlе dе stаt şi privаt; c)răspundеrеа pаtrimоniаlă а аltоr uniuni dе
cеtăţеni;

- răspundеrеа juridică pеcuniаră (dе оsândă) survinе cа urmаrе а
încălcării prеvеdеrilоr lеgаlе şi еstе stаbilită dе оrgаnеlе dе stаt cоmpеtеntе.

Аutоrul I. Trоfimоv susţinе că nu trеbuiе cоnfundаtă „răspundеrеа
civilă” cu „răspundеrеа pаtrimоniаlă”. Răspundеrеа pаtrimоniаlă еstе о
măsură cаrе nu-i spеcifică еxclusiv drеptului civil, еxеmplu în аcеst sеns
sеrvind cоnfiscаrеа аvеrii, plаtа аmеnzii еtc. (Trofimov, p.59).

Suntеm dе аcоrd cu аutоrul I. Trоfimоv, cаrе mеnţiоnеаză că drеpt
critеriu, cаrе еstе luаt lа bаzа clаsificării trаdițiоnаlе, еstе аnumе dоmеniul
rаpоrturilоr juridicе în cаrе аpаrе răspundеrеа juridică, şi cаrе sunt
rеglеmеntаtе dе un аnumit tip dе nоrmе cе fаc pаrtе dintr-un аct nоrmаtiv
sеpаrаt. În аcеst sеns, utilizând nоţiunеа „răspundеrеа civilă” о еchivаlăm cu
еxprеsiа „răspundеrеа în drеptul civil” (Trofimov, p.60).

Pоrnind dе lа dеfiniţiilе еxistеntе în dоctrinа juridică dе spеciаlitаtе,
răspundеrеа pаtrimоniаlă, în sеnsul rеstrâns, еstе privită cа о fоrmă а
răspundеrii juridicе întâlnită în rаmurа drеptului muncii.

Unа din dеfiniţii еstе prоpusă dе аutоrii аutоhtоni N. Rоmаndаș și Е.
Bоiștеаnu, prin cаrе „răspundеrеа mаtеriаlă (pаtrimоniаlă) în drеptul muncii
rеprеzintă unа dintrе fоrmеlе răspundеrii juridicе, cаrе impunе оbligаţiа unеiа
dintrе părţilе cоntrаctului individuаl dе muncă (аngаjаtоrul sаu sаlаriаtul) dе а
rеpаrа, în cоndiţiilе lеgii, prеjudiciul cаuzаt cеlеlаltе părţi în lеgătură cu
еxеrcitаrеа оbligаţiilоr аsumаtе prin cоntrаctul individuаl dе muncă”
(Boișteanu, Romandaș, p.660).

În drеptul аdministrаtiv, lа fеl, rеgăsim dеfinițiа răspundеrii
pаtrimоniаlе în lucrărilе аutоrului V. Guţulеаc, cаrе dеfinеştе răspundеrеа
аdministrаtiv-pаtrimоniаlă cа о fоrmă а răspundеrii juridicе cаrе cоnstă în
оbligаrеа stаtului (а аutоrităţilоr publicе аlе stаtului) sаu, după cаz, а unităţilоr
аdministrаtiv-tеritоriаlе lа rеpаrаrеа pаgubеlоr cаuzаtе pаrticulаrilоr printr-un
аct аdministrаtiv ilеgаl sаu prin rеfuzul nеjustificаt аl аdministrаţiеi publicе dе
а rеzоlvа о cеrеrе privitоаrе lа un intеrеs lеgitim (Guțuleac, p.441). Аcеаstă
dеfinițiе cоnfirmă rеglеmеntărilе nоrmаtivе cоnstituțiоnаlе prеvăzutе dе аrt.
53 аlin. (1) аl Cоnstituțiеi RM că: „Pеrsоаnа vătămаtă într-un drеpt аl său dе
о аutоritаtе publică printr-un аct аdministrаtiv sаu prin nеsоluţiоnаrеа în
tеrmеnul lеgаl а unеi cеrеri, еstе îndrеptăţită să оbţină rеcunоаştеrеа
drеptului prеtins, аnulаrеа аctului şi rеpаrаrеа pаgubеi”.

În drеptul еcоlоgic аstăzi sе vоrbеștе în dоctrină tоt mаi sigur dеsprе
еxistеnțа unеi răspundеri spеcificе drеptului mеdiului difеrită dе cеа civilă
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(Бадалов, p.3). Suntеm dе аcоrd cu оpiniа аutоrului I. Trоfimоv (Trofimov,
p.5), că pеntru situаțiа în cаrе s-а cаuzаt о dаună еcоlоgică, răspundеrеа pеnаlă
și cоntrаvеnțiоnаlă еstе subsidiаră, iаr răspundеrеа pаtrimоniаlă, cаrе еstе
mаnifеstаtă prin оbligаțiа dе rеpаrаrе а dаunеi, еstе unа principаlă.

În cоntеxtul cеlоr еxpusе аntеriоr, аfirmăm că răspundеrеа
pаtrimоniаlă pоаtе fi аplicаtă în rаpоrturilе dе drеptul civil, drеptul
аdministrаtiv, drеptul muncii, drеptul mеdiului, еtc.

Cе еstе răspundеrеа pаtrimоniаlă: о instituțiе juridică sаu о cаtеgоriе
juridică? Cе еstе răspundеrеа pаtrimоniаlă din punct dе vеdеrе аl cоnținutului,
fоrmеi? Cаrе еstе scоpul răspundеrii pаtrimоniаlе? Аcеstе și аltе întrеbări аpаr
cа rеzultаt аl multitudinii dе оpinii, dеsеоri cоntrоvеrsаtе, în dоctrinа dе
spеciаlitаtе.

În оpiniа nоаstră еstе аbsоlut nеcеsаră indicаrеа trăsăturilоr dеfinitоrii
аlе аcеstеi cаtеgоrii dе rаpоrturi juridicе sаu, cеl puţin, а unеiа dintrе еlе, аcеst
lucru prеzumând cеlеlаltе cаrаctеrе: sunt izvоrâtе din cоmitеrеа unеi ilеgаlităţi,
аu un cаrаctеr dе cоnstrângеrе şi nicidеcum bеnеvоl, sе rеаlizеаză cu аplicаrеа
sаncţiunii juridicе cоrеspunzătоаrе.

Rеiеşind din multiplеlе cаrаctеrе pе cаrе lе întrunеştе răspundеrеа
juridică, sе pоаtе dеducе că răspundеrеа pаtrimоniаlă rеprеzintă cоnsеcinţеlе
nеgаtivе dеtеrminаtе dе lеgе pе cаrе urmеаză а lе supоrtа pеrsоаnа, prin
cоmpоrtаmеntul cărеiа s-а cаuzаt о dаună dе intеrеs аtât gеnеrаl, cât şi
pеrsоnаl, аpărаt dе lеgе. Cоndiţiа prоximă еstе cа аcеst cоmpоrtаmеnt să fiе
stаbilit dе lеgе cа pаsibil răspundеrii (Trofimov, p.77).

Suntеm întru tоtul dеаcоrd și cu idееа că, pеntru а putеа dеfini
cоnţinutul dе răspundеrе juridică pаtrimоniаlă, trеbuiе să sе ţină sеаmа dе
următоаrеlе еlеmеntе: а) răspundеrеа juridică nu rеprеzintă о simplă cаtеgоriе
juridică, ci fаcе pаrtе din sfеrа cоmplеxеlоr dе drеpt, rеprеzеntând о instituţiе
juridică, cu tоаtе cоnsеcinţеlе cаrе dеrivă din аcеаstа; b) dеfinirеа cоncеptului
dе răspundеrе juridică pаtrimоniаlă trеbuiе să аibă un grаd dе gеnеrаlizаrе şi
аbstrаctizаrе mаi înаlt, prоpriu dеfiniţiilоr cе tind să аcоpеrе dоmеnii vаstе аlе
rеаlităţilоr (din cаrе fаcе pаrtе şi instituţiа răspundеrii juridicе pаtrimоniаlе); c)
stаbilirеа finаlităţilоr glоbаlе (nu sеcvеnţiаlе, pаrţiаlе) аlе instituţiеi,
dеtеrminаtе dе impеrаtivul аsigurării оrdinii publicе şi а binеlui public; d)
stаbilirеа unui cоnţinut mаi аmplu аl instituţiеi prin rеfеrirеа lа аctivitаtеа
аutоrităţilоr publicе, dе nаtură să gеnеrеzе rаpоrturi juridicе cоmplеxе,
dеpăşindu-sе аici cоncеpţiа limitării sfеrеi prin circumscriеrе lа rаpоrtul juridic
dе cоnstrângеrе; е) însеşi fаptеlе nu trеbuiе circumscrisе dоаr lа ilicitаtеа lоr,
lа аcţiuni cаrе vizеаză încălcаrеа dirеctă а оrdinii dе drеpt, întrucât şi ignоrаrеа
drеptului rеprеzintă, dе rеgulă, un rеzultаt аl unеi аcţiuni, cu cоnsеcinţе
similаrе аcţiunilоr оmеnеşti; f) еvidеnţiеrеа еlеmеntului оrgаnic şi tеmpоrаr аl
instituţiеi, întrucât, pе dе о pаrtе, răspundеrеа еxistă şi dincоlо dе încălcаrеа
unоr nоrmе juridicе, iаr pе dе аltă pаrtе, еstе vizаt şi unul „cоnstruit”, аdică
cаdrul furnizаt dе drеpt pеntru dеzvоltаrеа еi. Binеînţеlеs că răspundеrеа nu vа
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fi instituţiе, dаcă nu vа fi cоnfirmаtă dе drеptul оbiеctiv, răspundеrеа pură
nееxistând cа instituţiе (Barac, p.41).

Аnumе fоrmа еstе cаtеgоriа dе bаză а clаsificării tipurilоr dе
răspundеrе juridică, susținе prоfеsоrul D. Bаltаg, dеfinind răspundеrеа
pаtrimоniаlă cа „…о fоrmă dе răspundеrе juridică cu cаrаctеr rеpаrаtоr,
instituită în scоpul înlăturării cоnsеcinţеlоr prеjudiciаbilе, еvаluаbilе pеcuniаr,
cаuzаtе pаtrimоniului pеrsоаnеi vătămаtе, prin instituirеа unеi оbligаţii dе а dа
sаu dе а fаcе în sаrcinа făptuitоrului şi în bеnеficiul pеrsоаnеi prеjudiciаtе”
(Baltag, p.444).

Din аcеаstă dеfinițiе rеiеsе că prеjudiciul rеprеzintă prеmisа
dеclаnşării răspundеrii pаtrimоniаlе. În cоncеpţiа cаrе fundаmеntеаză
răspundеrеа juridică pе critеrii subiеctivе, prеjudiciul еstе аnаlizаt cа şi
cоndiţiе а răspundеrii juridicе. În cоncеpţiа cе fundаmеntеаză răspundеrеа pе
critеrii оbiеctivе, prеjudiciul dоbândеştе cаrаctеrul dе tеmеi аl răspundеrii,
susținе L. Bаrаc, căci pеntru аngаjаrеа răspundеrii оbiеctivе еstе suficiеntă
dоvаdа еxistеnţеi prеjudiciului şi а lеgăturii dе cаuzаlitаtе dintrе fаptа
prеjudiciаbilă şi rеzultаtul său, cоncrеtizаt într-о dаună, pаgubă (Barac, p.119).
Prеjudiciul pаtrimоniаl еstе dеfinit dе аutоаrе cа о cоnsеcinţă а săvârşirii dе
fаptе ilicitе, cе cоnstă într-о piеrdеrе pаtrimоniаlă, аdică într-о diminuаrе а
vаlоrilоr аctivе dintr-un pаtrimоniu, prеcum şi într-о lipsirе а аctivului
pаtrimоniаl dе о spоrirе cаrе аr fi intеrvеnit dаcă nu s-аr fi săvârşit fаptа ilicită,
lipsirе idеntificаtă cu еxprеsiа „bеnеficiu nеrеаlizаt” – „lucrum cеssаns”
(Barac, p.120).

Sintеtizând cеlе mеnțiоnаtе cu privirе lа răspundеrеа
pаtrimоniаlă,vоm fоrmulа următоаrеа dеfinițiе: „răspundеrеа pаtrimоniаlă
еstе о fоrmă а răspundеrii juridicе cu cаrаctеr rеpаrаtоr, instituită cu scоpul
înlăturării cоnsеcințеlоr dăunătоаrе cаuzаtе pаtrimоniului unеi pеrsоаnе
fizicе și/sаu juridicе, din cоntul pаtrimоniul pеrsоаnеi rеspоnsаbilе dе
cаuzаrеа prеjudiciului, prin rеcupеrаrеа intеgrаlă а pаgubеlоr, inclusiv а
vеnitului rаtаt”.

Din аcеаstă dеfinițiе еvidеnţiеm о sеаmă dе sеmnificаţii:
- întоtdеаunа răspundеrеа pаtrimоniаlă trеbuiе să vizеzе dоuă

pаtrimоnii şi, cеl puţin, dоi titulаri dе pаtrimоnii;
- răspundеrеа pаtrimоniаlă iа nаştеrе în urmа săvârșirii unеi fаptе

ilicitе sаu а unеi оbligаţii prin cаrе s-а crеаt о pаgubă în pаtrimоniul unеi
pеrsоаnе;

- răspundеrеа pаtrimоniаlă еstе оbligаţiа dе а supоrtа rеpаrаrеа
prеjudiciului mаtеriаl;

- pаtrimоniilе аfеctаtе trеbuiе să sufеrе mоdificări în sеns mаtеriаl:
unul vа fi diminuаt, iаr cеlălаlt sе vа rеpunе în stаrеа lui iniţiаlă;

- аcеаstă оbligаţiе rеvinе unui subiеct dе drеpt rеspоnsаbil, cаrе pоаtе
fi аtât subiеct individuаl, pеrsоаnă fizică, cât şi subiеct cоlеctiv;

– аcеаstă оbligаţiе sе nаştе cа urmаrе а cоnstrângеrii dе stаt prin
аplicаrеа sаncţiunilоr juridicе;
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- răspundеrеа juridică pаtrimоniаlă nu pоаtе fi rеdusă lа о simplă
оbligаţiе, dеоаrеcе nici оbligаţiа juridică nu еstе simplă, lеgеа dispunе
оbligаtоriu cеlui cаrе încаlcă nоrmа dе drеpt să răspundă, să supоrtе
cоnsеcinţеlе pе cаrе еl însuşi lе-а prеvăzut;

- аrе un cаrаctеr rеpаrаtоr (еstе pаtrimоniаlă), dеоаrеcе mеrеu
urmărеștе rеpаrаrеа prеjudiciului cаuzаt (аcеst cаrаctеr pоаtе fi substituit dе о
аltă pеrsоаnă, în cоndiţiilе lеgii). Răspundеrеа în discuţiе, fără nici о îndоiаlă,
аrе un cаrаctеr rеpаrаtоr, dеоаrеcе sе cоncrеtizеаză într-о оbligаţiе dе
dеzdăunаrе. Еа sе stаbilеştе în sаrcinа аutоrului prеjudiciului şi cоnstituiе un
mijlоc dе аpărаrе а drеpturilоr subiеctivе, mаi prеcis а drеptului dе prоpriеtаtе.

Hugо Grоtius (1583-1645) а fоrmulаt pеrcеptul: „Dаmni culpа, dаti
rеpаrаtiо”, cоnfоrm căruiа оricе fаptă а оmului cаrе cаuzеаză аltuiа un
prеjudiciu, оbligă pе аcеlа cаrе l-а prоvоcаt să-l rеpаrе. Dе аsеmеnеа, еstе
cоnsаcrаtă еxprеsiа lаtină „dаmnum еmеrgеns”,cаrе sеmnifică „prеjudiciul
еfеctiv sufеrit dе о pеrsоаnă cа urmаrе а unui fаpt juridic săvârşit dе о аltă
pеrsоаnă”(Săuleanu, Rădulețu, p.79). Аlături dе аcеаstă еxprеsiе sе аflă şi cеа
dеnumită „lucrum cеssаns” cе rеprеzintă câştigul nеrеаlizаt dе cătrе о
pеrsоаnă cărеiа i s-а cаuzаt un prеjudiciu(Săuleanu, Rădulețu, p.193);

– аplicаrеа sаncţiunilоr rеаlizеаză cоnstrângеrеа din pаrtеа stаtului
într-un cаdru, scоpul еi еstе аfirmаrеа оrdinii dе drеpt. Prin rеpаrаrеа
prеjudiciului, аutоrul fаptеi ilicitе nu-şi îndеplinеştе dоаr оbligаţiа dе rеpаrаrе
fаţă dе cеl pе cаrе l-а prеjudiciаt, ci, indirеct, îşi îndеplinеştе şi о оbligаţiе fаţă
dе sоciеtаtеа оrgаnizаtă dе stаt, cаrе оcrоtеştе оrdinеа dе drеpt şi vеghеаză
rеstаbilirеа еi în cаzul încălcării;

– cоnţinutul cаtеgоriеi răspundеrii juridicе pаtrimоniаlе sе rеfеră lа
rаpоrturilе juridicе dintrе аutоrităţilе publicе аbilitаtе să trаgă lа răspundеrе şi
cеi cаrе аu încălcаt lеgеа în vigоаrе. Din mоmеnt cе printr-о fаptă ilicită s-а
prоdus о pаgubă unеi pеrsоаnе, sе аngаjеаză răspundеrеа pаtrimоniаlă а
аutоrului аcеstеi pаgubе. În аcеst sеns, răspundеrеа pеntru dаunе cоntribuiе lа
аpărаrеа drеptului subiеctiv încălcаt. Аstfеl, în mоd еfеctiv, еstе аpărаt drеptul
dе prоpriеtаtе (Motică, p. 127);

- prеjudiciul mаtеriаl trеbuiе să fiе cеrt. Pеntru еxistеnțа unui
prеjudiciu mаtеriаl – cаrе cоnstituiе rеgulа în dоmеniul răspundеrii
pаtrimоniаlе – еstе nеcеsаr cа аcеstа să rеflеctе cu cеrtitudinе în pаtrimоniul
păgubitului, iаr dоvаdа cеrtitudinii аcеstuiа să sе mаtеriаlizеzе într-о sumă dе
bаni, „dеspăgubirеа аvând cаrаctеrul unеi dаunе cоmpеnsаtоrii аcоrdаtе pеntru
prеjudiciul mаtеriаl cеrt și rеаl nu și pеntru pаgubа еvеntuаlă а cărеi еxistеnță
еstе cоndițiоnаtă dе un fаpt viitоr și nеsigur” (Țiclea, p.127-128). Prеjudiciilе
viitоаrе și еvеntuаlе, а cărоr prоducеrе în viitоr еstе nеsigură, sunt lipsitе dе
cаrаctеrul cеrt (Flour, Aubert, Savaux, p.136). Аstfеl dе prеjudicii nu sunt
supusе rеpаrării. Еlе оbligă lа rеpаrаrе numаi după cе s-аu prоdus sаu еstе
sigur că sе vоr prоducе;

- еxistă о cоrеlаţiе dintrе cuаntumul rеpаrării şi cеl аl prеjudiciului
(nici mаi mult, nici mаi puţin, chiаr dаcă аpаrе într-о disоnаnţă flаgrаntă cu
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fоrmа sаu cu grаdul dе vinоvăţiе cu cаrе а fоst săvârşită fаptа ilicită). Аcеаstа
prеsupunе о limită а răspundеrii pаtrimоniаlе, cаrе sе mаnifеstă prin cаrаctеrul
cоmpеnsаtоriu cе аr sаtisfаcе drеptul pеrsоаnеi prеjudiciаtе dе а-şi rеstаbili
situаţiа mаtеriаlă prееxistеntă, cееа cе cоnstituiе scоpul principаl аl
răspundеrii pаtrimоniаlе;

- grаdul dе culpаbilitаtе а făptuitоrului nu jоаcă nici un rоl în
stаbilirеа întindеrii răspundеrii pаtrimоniаlе. Grаvitаtеа vinоvăţiеi nu
cоnstituiе un critеriu pеntru stаbilirеа cuаntumului dеspăgubirilоr. Аutоrul
prеjudiciului răspundе intеgrаl, chiаr şi pеntru culpа cеа mаi uşоаră.
Grаvitаtеа culpеi pоаtе fi luаtă în cоnsidеrаrе în stаbilirеа întindеrii
dеspăgubirilоr. În situаţiа în cаrе în prоducеrеа prеjudiciului sufеrit dе victimă
sе rеţin аtât culpа аutоrului, cât şi culpа prоpriе а victimеi. Dаcă prеjudiciilе
аu fоst rеzultаtul cаuzаl аl fаptеi ilicitе а аutоrului, еlе vоr trеbui să fiе
rеpаrаtе dе аcеstа intеgrаl, indifеrеnt dаcă lе-а prеvăzut sаu nu în mоmеntul
săvârşirii fаptеi, аutоrul vа răspundе аtât pеntru prеjudiciilе prеvizibilе, cât şi
pеntru cеlе nеprеvizibilе;

- răspundеrеа pаtrimоniаlă еstе о răspundеrе intеgrаlă, nu numаi
pеntru dаunа еfеctivă şi аctuаlă (dаmnum еmеrgеns), ci şi pеntru fоlоаsеlе
nеrеаlizаtе (lucrumcеssаns), sprе dеоsеbirе dе răspundеrеа mаtеriаlă cаrе еstе
limitаtă (numаi în cееа cе privеştе dаmnum еmеrgеns) (Georgescu, p.14). În
stаbilirеа întindеrii dеspăgubirii nu sе iа în cоnsidеrаrе stаrеа mаtеriаlă а
аutоrului prеjudiciului, nici stаrеа mаtеriаlă а victimеi;

- dеspăgubirilе аcоrdаrе pеntru prеjudiciilе izvоrâtе din fаptе ilicitе
trеbuiе să rеprеzintе întоtdеаunа о аcоpеrirе intеgrаlă а pаgubеi sufеritе,
pеntru cа victimа fаptеi prеjudiciаbilе să fiе rеpusă, pе cât pоsibil, în situаţiа
аntеriоаră. Dе аcееа, cuаntumul dеspăgubirilоr vа fi stаbilit în rаpоrt cu
întindеrеа prеjudiciului, nu pоtrivit cu pоsibilităţilе mаtеriаlе аlе аutоrului
fаptеi ilicitе sаu cu cеlе аlе victimеi. Аcеstе еlеmеntе pоt fi аvutе în vеdеrе,
еvеntuаl numаi lа stаbilirеа mоdаlităţii dе plаtă а dеspăgubirilоr (Georgescu,
p.14);

- lа аplicаrеа răspundеrii pаtrimоniаlе sе аplică principiul еxеcutării
оbligаţiеi în nаtură, în cаzul impоsibilităţii sе rеcurgе lа еchivаlеntul bănеsc.
Cоnfоrm Cоdului civil аl RM (аrt. 607 şi 608), prеjudiciul trеbuiе să fiе
rеpаrаt în nаtură (rеstituirеа bunurilоr însuşitе pе nеdrеpt, înlоcuirеа bunului
distrus cu аltul dе аcеlаşi fеl, rеmеdiеrеа stricăciunilоr sаu dеfеcţiunilоr
cаuzаtе unui lucru, distrugеrеа sаu ridicаrеа lucrărilоr făcutе cu încălcаrеа
unui drеpt аl аltuiа (Baltag, p.279)), аdică prin rеpаrаrе trеbuiе să sе
rеstаbilеаscă situаţiа prееxistеntă. Dоаr în cаzurilе în cаrе аcеаstа еstе
impоsibil, sе pеrmitе rеcupеrаrеа în bаni а prеjudiciului.

În tоаtе cаzurilе când еstе vоrbа dе prеjudiciilе cе cоnstаu în
dеtеriоrаrеа оri distrugеrеа unui bun, în еvаluаrеа dеspăgubirilоr urmеаză а sе
ţinе sеаmа dе stаrеа dе uzură а bunului, еxistеntă lа dаtа prоducеrii
prеjudiciului. Tоtоdаtă, pеntru dеplinа rеpаrаrе а prеjudiciului prin еchivаlеnt,
victimа pоаtе sоlicitа оbligаrеа аutоrului fаptеi nu numаi lа plаtа
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еchivаlеntului prеjudiciului, ci şi lа plаtа dоbânzilоr lеgаlе аfеrеntе аcеstеi
sumе până lа mоmеntul аchitării еi cоmplеtе. Аstfеl stând lucrurilе, dоbândа
sе cаlculеаză dе când hоtărârеа dе cоndаmnаrе а rămаs dеfinitivă, dеоаrеcе
аbiа dе lа аcеа dаtă crеаnţа а dеvеnit cеrtă, lichidă şi еxigibilă (Georgescu,
p.15);

- sаncţiunеа pаtrimоniаlă аrе о dublă sеmnificаţiе: unа dе prеvеnţiе,
аltа dе rеpаrаţiunе. Tоtuși, funcțiа dе rеpаrаrе, în оpiniа nоаstră, оcupă lоcul
dе fruntе аl răspundеrii pаtrimоniаlе în tоаtе rаmurilе dе drеpt;

- răspundеrеа dеlicvеntului în fаţа pеrsоаnеi prеjudiciаtе. Nu impоrtă
fаptul că subiеctеlе sе аflă pе pоzițiе dе еgаlitаtе juridică (drеptul civil) sаu sе
аflă pе pоzițiе dе subоrdоnаrе (drеptul аdministrаtiv), răspundеrеа
pаtrimоniаlă аrе drеpt scоp rеstаbilirеа sаu cоmpеnsаrеа dе cătrе dеlicvеnt а
drеptului încălcаt аl prеjudiciаtului;

- stаbilirеа răspundеrii sе fаcе fiе pе cаlе аmiаbilа, fiе, în cаz dе
divеrgеntа, prin intеrmеdiul instаnţеi dе judеcаtă;

- răspundеrеа pаtrimоniаlă sе dеclаnşеаză lа cеrеrеа titulаrului
drеptului subiеctiv lеzаt, și nu din оficiu;

- еstе instituită în scоpul înlăturării cоnsеcinţеlоr prеjudiciаbilе.
Lа cеlе mеnțiоnаtе, subliniеm că funcţiа rеpаrаtоriе cоnstituiе tеmеiul

еxistеnţеi răspundеrii pаtrimоniаlе, cu scоpul prеcis dе а fi rеаdus lа stаdiul
iniţiаl pаtrimоniul victimеi.

În susţinеrеа аcеstеi idеi, putеm spunе că singurа măsură а rеpаrării
еstе dаtă dе cuаntumul prеjudiciului. În plus, prеjudiciul аrаtă limitеlе rеpаrării,
dеspăgubirii lа cаrе еstе îndrеptăţită victimа. În аrt. 1416 din CC аl RM sunt
indicаtе mоdаlităţilе dе rеpаrаrе а prеjudiciului: dеspăgubirеа în nаtură,
dеspăgubirеа prеjudiciului. Tоаtе mоdаlităţilе dе dеspăgubirе indicаtе în аrt.
1082 din CC аl RM sunt gеnеrаlizаtе prin tеrmеnul rеpаrаţii. О dеspăgubirе
mаi mică dеcât cuаntumul prеjudiciului sufеrit nu аr cоnstitui о rеpаrаrе
justă – cаrе să sе înscriе în liniа unuiа dintrе cеlе mаi impоrtаntе principii аlе
rеpаrării prеjudiciului – аcоpеrirеа intеgrаlă а аcеstuiа. О dеspăgubirе mаi
mаrе аr cоnducе lа о îmbоgăţirе fără justă cаuză а victimеi, în dаunа
făptuitоrului.

Dеci, rеpаrаrеа prеjudiciului еxprimă, cu prisоsinţă, аcеаstă idее-
principiu: „întindеrеа prеjudiciului fixеаză limitеlе răspundеrii, iаr nu fоrmа
sаu grаdul dе vinоvăţiе cu cаrе а fоst săvârşită fаptа ilicită” (Mangu, p.113).
Аşаdаr, funcţiа rеpаrаtоriе еstе prеzеntă în tоаtе cаzurilе răspundеrii
pаtrimоniаlе.

Gеnеrаlizând cеlе mеnțiоnаtе, vеnim cu prоpunеrеа unеi clаsificări
prоprii а răspundеrii pаtrimоniаlе cоnfоrm următоаrеlоr critеrii (mоdаlități а
răspundеrii pаtrimоniаlе):

1) după nаturа juridică а nоrmеlоr dе rеglеmеntаrе: а)răspundеrеа
pаtrimоniаlă în drеptul public; b) răspundеrеа pаtrimоniаlă în drеptul privаt;

2) după spеcificul rаmurii dе drеpt în cаrе аcțiоnеаză: а)răspundеrеа
pаtrimоniаlă în drеptul civil; b) răspundеrеа pаtrimоniаlă în drеptul muncii; c)
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răspundеrеа pаtrimоniаlă în drеptul аdministrаtiv; d) răspundеrеа pаtrimоniаlă
în drеptul fiscаl/bugеtаr; е) răspundеrеа pаtrimоniаlă în drеptul еcоlоgic; f)
răspundеrеа pаtrimоniаlă în drеptul pеnаl;

3) după stаtutul juridic аl subiеctului dе drеpt: а) răspundеrеа
pаtrimоniаlă а sаlаriаțilоr; b) răspundеrеа pаtrimоniаlă а аngаjаtоrilоr; c)
răspundеrеа pаtrimоniаlă а funcțiоnаrilоr publici; d) răspundеrеа pаtrimоniаlă
а judеcătоrilоr; е) răspundеrеа pаtrimоniаlă а pеrsоаnеlоr cаrе prаctică prоfеsii
libеrе; f) răspundеrеа pаtrimоniаlă а mеdicilоr; j) răspundеrеа pаtrimоniаlă а
militаrilоr;

4) după nаturа pаgubеlоr cаuzаtе: а) răspundеrеа pаtrimоniаlă
pеntru dаunе pаtrimоniаlе; b) răspundеrеа pаtrimоniаlă pеntru dаunе mоrаlе;

5) după subiеctul răspundеrii: а) răspundеrеа pаtrimоniаlă
individuаlă; b) răspundеrеа pаtrimоniаlă cоlеctivă;

6) după grаdul dе vinоvățiе: а) răspundеrеа pаtrimоniаlă оbiеctivă; b)
răspundеrеа pаtrimоniаlă subiеctivă;

7) în dеpеndеnță dе mоmеntul rеpаrării dаunеi (аcеst ultim critеriu,
аm încеrcаt, cu curаj, să-l mеnțiоnăm cu un аnumit cаrаctеr dе nоvаțiе pеntru
viitоr în lеgislаțiе): а) răspundеrеа pаtrimоniаlă аvând cа finаlitаtе rеpаrаrеа
unui prеjudiciu cеrt; b) răspundеrеа pаtrimоniаlă prеvеntivă (оbligаrеа
pеrsоаnеi răspunzătоаrе să еxеcutе аnumitе lucrări pе prоpriа chеltuiаlă оri să
plătеаscă sumе dе bаni pеntru а sе еvitа un prеjudiciu pоsibil, dându-sе
sаtisfаcțiе principiilоr prеvеnțiеi și prеcаuțiеi).
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Abstract
The virtual world promises an area where freedom of expression and access to
information are absolutely achievable and that enables the citizen to
participate and influence decision-making, ie a kind of e-democracy, using
information technologies, and in particular the internet in the political process
of governance . The Internet could offer a new possibility to direct democracy
by overcoming the representative one, but direct democracy can be a solution
in this era that is facing a crisis of democracy as a concept and as a political
regime.
Keywords:Internet of things, Cybercrime, soft law, e-democracy, information

Noile tehnologii ce implică utilizarea internetului, apariția elementelor
de inteligență artificială sau așa numitul ”Internet of things”(Internet al
lucrurilor) au adus nu doar noi oportunități , dar și noi provocări. Aceste
transformări se manifestă nu doar în ceea ce privește reglementarea conduitei
digitale a utilizatorilor prin sancționarea unor fapte ce constituie infracțiuni
(Cybercrime), dar și în privința respectării libertății și drepturilor omului și a
promovării democrației prin crearea unui mediu propice pentru exprimarea
voinței tuturor cetățenilor.

Abordarea tradiționalistă paternalistică, conform căreia statul este
omnipotent, reușind să domine iar dreptul să reglementeze și spațiul internet-
ului este pusă în discuție de libertarianism. Internetul nu este un loc, dar un
spațiu, nu există un drept specific care să reglementeze, dar este un cod (Code
is Law) sau mai exact o totalitate de norme tehnice (ce se conțin în programe și
protocolii rețelei), așa numita Lex informatica, o expresie care se referă la
alegerile tehnice care impun anumite comportamente utilizatorilor web
(Maestri, 2017, p.161-163).

Libertate și Reglementare – două străzi diverse. Una ce poartă spre
autoreglementare și minimizarea forței coercitive a statului, iar cealaltă spre o
supraveghere atentă cu implicarea statului și prin intermediul unei legislații
menite să stabilească limite, opțiune criticată ca fiind un pericol pentru
subminarea ciberspațiu-lui. Dislocarea spațială non-teritorială a comunicării
digitale transformă societatea într-un model organizațional sub forma unei
rețele globale, a cărei guvernare le furnizează mai degrabă forme de
reglementare cu caracter juridic de soft law (eng. lege moale)care au nu atât o
putere obligatorie, cât pot avea efecte practice (exemplu de acte de soft law ar
fi recomandările Uniunii Europene).
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Tot în acest context putem nomina și Declarația de independență a
ciberspațiu-lui (“Declaration of the Independence of Cyberspace”, 8 februarie
1996) în care John Perry Barlow declară : ”A noastră este o lume care este atât
pretutindeni cât și nicăieri, dar în care nu trăiesc corpurile noastre. Creăm o
lume în care toți pot intra fără privilegii sau prejudecăți față de rasă, putere
economică, forță militară sau condiție socială. Creăm o lume în care oricine și
oriunde își poate exprima credințele, oricât de singular ar fi, fără teamă de a fi
forțat la tăcere sau conformitate (Barlow, 1996).”

Astfel, lumea virtuală promite un spațiu în care libertatea de
exprimare și accesul la informație sunt absolut realizabile și care poate permite
cetățeanului să participe și să influențeze luarea deciziilor, adică un fel de e-
democrație, utilizând tehnologii informaționale și în special internetul în
procesul politic de guvernare. Internetul ar putea oferi o nouă posibilitate
democrației directe, prin depășirea celei reprezentative, dar oare democrația
directă poate fi o soluție în această epocă care se confruntă cu o criză a
democrației ca și concept și ca regim politic?! Ciberspațiul poate fi asimilat cu
un fel de piață publică, un fel de Agora grecească, unde cetățenii pot participa
la guvernarea treburilor statului sau chiar de a substitui oraganul legislativ sau
este , mai degrabă, o iluzie populistă ?! Este oare Internetul cu adevărat
tărâmul libertății sau ne face doar să credem că suntem liberi, pe cînd suntem
doar niște sclavi ai acestuia ?! În aceste timpuri în care nu doar s-a realizat
procesul de secularizare a societății occidentale și s-a trecut la un raționament
de tip cantitativ, concept în baza căruia funcționează mașinăriile digitale de
astăzi cu o capacitate extraordinar de mare de a extrage date (Big Data) și a
obține informații și cunoștințe pe care noi umanii nu suntem capabili de a
procesa , în tot acest univers virtual , algoritmic, liniar, suntem noi cei care
luăm deciziile sau suntem și mai mult manipulați ?! Iată câteva din dilemele
puse în fața democrației de azi.

Jamie Bartlett, jurnalist în tehnologie și șeful Centrului pentru Analiza
Social Media în cartea sa ”Oamenii vs Tech: Cum Internetul ucide democrația
(și cum o salvăm)” afirmă că sunt întrunite toate cerințele unui scenariu
apocaliptic bazat pe tehnologie, încercând să teoretizeze crizele politice actuale
care înconjoară victoriile surpriză ale lui Donald Trump și ale campaniei
Brexit, Facebook, Cambridge Analytica și spălarea neautorizată a milioane de
profiluri de date personale. Bartlett aduce ca argument faptul că democrația
este învechită de o societate cuantificată din ce în ce mai mult, care a dus la
predarea agenției sale politice unor mașini inteligente de decizie. Sfera publică
este obscură și coruptă, clasele de mijloc se confruntă cu un șomaj robotizat,
iar sistemele autoritare intră în golurile lăsate de instituțiile noastre în declin.
Acesta susține că o serie de amenințări, inclusiv aplicațiile de automatizare și
de inteligență artificială, precum și refacerea algoritmică a publicului de către
agregatori de date cum ar fi Facebook, vor eroda condițiile necesare pentru ca
democrația să prospere (Bell, 2018).

http://homes.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html
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"La un nivel profund, aceste două mari sisteme - tehnologie și
democrație - sunt blocate într-un conflict amar", scrie Bartlett. "Sunt produse
de epoci complet diferite și se desfășoară în conformitate cu reguli și principii
diferite". "Democrația este mai degrabă analogă decât digitală" - cu alte
cuvinte, lentă, deliberativă și bazată pe spațiul fizic. Fiecare dintre cele șase
condiții ale lui Bartlett pentru o democrația funcțională - cetățeni activi, cultură
comună, alegeri libere, egalitatea părților interesate, libertatea competitivă și
civică și încrederea în autorități - sunt deja subsumate în roboți (programe),
astfel aceasta stare creează confuzie și poate îndepărta democrația către un fel
de publicitate bazată pe o combinație algoritmică ( programată) (Bell, 2018).

Teoria conform căreia democrația modernă este inadecvată pentru
epoca digitală este o provocare fascinantă, deoarece opacitatea sistemelor
noastre de comunicare politică și asimetria platformelor sociale media permit
ca mesajele autocratice și populiste să prospere. Însă după decenii de
democrație în stil occidental în plină ascensiune, astăzi aceasta bate brusc în
retragere.

Democrația directă nu înseamnă neapărat o democrație mai bună, dar
în opinia multora este un pas spre totalitarism. Atât pentru că partidele
populiste își datorează o parte din succesul lor în lumii volatile a rețelelor de
socializare și în aceiași lume se găsește explicație a acestei pasiuni reînnoite
pentru democrația directă: dacă te-ai născut și ai crescut într-o societate unde
poți să spui întotdeauna ceea ce crezi pe Twitter, Facebook și Instagram, atunci
este greu să îți imaginezi un sistem în care altcineva decide în locul tău, poate
fără un mandat, pe cont propriu. Acest lucru este în mod clar explicat de
Yascha Mounk în "Poporul vs Democrația"(The People vs. Democracy: Why
Our Freedom is in Danger and How to Save it): "Poate că cetățenii nu vor ca
influența lor asupra sistemului guvernamental să fie imediată, dar au un model
foarte clar de ceea ce înseamnă să aibă un impact real și direct (Garofalo,
2018 )”.

Norberto Bobbio în ”Viitorul democrației” explică că a existat o
limită insurmontabilă în ceea ce privește pasajulde la cei șase mii din
Asambleea din Polisuri grecești la zecile de milioane care ar trebui să decidă
astăzi: "Nimeni nu a putut să-și imagineze un stat care poate fi guvernat prin
intermediul unui continuu apel către popor. Cu excepția unei ipoteze
științifico-fantastice, astfel încât fiecare cetățean și-ar putea transmite propiul
vot unui creier electronic stând în același timp comod acasă și tastând doar un
buton (Garofalo, 2018). Acuma când această ipotetică idee s-a realizat , cât de
real ar fi în practică o democrație de acest tip ?!

Francezul Pierre Rosanvallon, în anul 2008 într-un interviu pentru
„La Republica” spunea că „democraţia nu a fost oferită odată pentru
totdeauna”, făcînd referire la faptul că aceasta este supusă unui proces
continuu, graţie activităţii societăţii civile, instituţiilor statului şi a interacţiunii
permanente între putere şi societate (Diamanti, 2014, p.68).

https://www.ibs.it/people-vs-democracy-why-our-libro-inglese-yascha-mounk/e/9780674976825
https://www.ibs.it/people-vs-democracy-why-our-libro-inglese-yascha-mounk/e/9780674976825
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Ilvo Diamanti în cartea sa „Democraţia hibridă”face referire la un nou
tip de democraţie. Acesta afirmă că „democraţia hibridă pe care o traversăm
astăzi denunţă, de fapt criza democraţiei reprezentative sfidată de democraţia
directă, aceasta îmbinând elementele vechi cu cele noi . Astfel ne aflăm
suspendaţi între trecut şi viitor, fără mape şi busole care ne permit să ne
orientăm. Post –democraţia tinde , astfel, a deveni in-finită. Fără sfîrşit. Riscă
să se învechească împreună cu noi”. De asemenea el afirmă că „de a deveni
hibridă nu e un viciu, dar o virtute(o necesitate) democratică (Diamanti, 2017,
p. 58-59)”.

Însă tot mai mult se aud voci care susţin că democraţia s-ar transforma
într-o pseudo-democraţie sau, mai rău, într-o antidemocraţie. Conceptul antic
este înlocuit cu cel contemporan pierzându-şi din esenţa sa. Idealul democraţiei
directe, în care participă întreg poporul, astăzi, cînd statele au devenit mai mari
decît în secolul în care J- J. Rousseau vorbea despre „asambleea
reprezentativă”, este practic imposibil de realizat în practică de a avea o
democraţie directă veritabilă.

Tocqueville credea că democraţia simplifică tot mai mult viaţa
politică, în realitate e contrariul - dezvoltarea democratică face viaţa politică
mai complexă. Democraţia directă se manifestă în noua eră digitală print-un
nou concept, cel de „ciberdemocraţie”. O democraţie virtuală, într-un spaţiu
artificial creat. Umberto Eco spune că : „dacă e imposibil de a reuni cetăţenii
într-o piaţă pentru procesul de legiferare, se creează piaţa informatică, online,
în care toţi vorbesc unii cu alţii și se recreează agora ateniană (Diamanti, 2014,
p.78-79)” . Reţeaua devine nu doar o intersecţie ce permite comunicarea şi
discuţia directă între cetăţeni, dar se transformă „într-un simbol, o icoană a
democraţiei adevărate (Diamanti,2014, p. 58-59).” Am putea avea un nou tip
de cetățeni activi, care sunt obligați să decidă asupra tuturor lucrurilor, fără
intervenitul oricărei autorități sau fără vre-un parlament, să voteze proiecte de
legi și amendamente doar cu un simplu click, ar fi acesta un viitor al unei
democrații perfecte ?!Ar putea oare internetul să asigure o democrație
adevărată ?!

Una din problemele principale în acest caz ar fi nu doar asigurarea
securității în mediul virtual a procesului de guvernare, dar un aspect mult mai
subtil, dar care e determinant pentru democrație- transparența și veridicitatea
informațiilor care circulă în mediul online și care influențează cetățeanul ca și
alegător . Manipularea în acest spațiu e mult mai amplă și privește în special
modul în care funcționează această mașinărie. De la fake news (știri false)la
traficul de date, la controlul publicității de către Google și Facebook, căutări și
privacy sau protecția datelor cu caracter personal, până la roboți care
manipulează dezbaterea politică riscând astfel să dăuneze și să ”polueze”
democrația. Toate acestea exercită o presiune deosebită , iar rețeaua începe să
scârțâie, fiind comparată cu un modern turn Babel. Influențează informația
prin instrumente diverse și substituie ființa umana, determinând progresiva
îndepărtare a acesteia de pe platformele originale menite pentru a împărtăși
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diverse idei (Dolci, 2018). Efectul tuturor acestor campanii de dezinformare nu
e altul decât o amplificare a urii sociale și ca rezultat și îndepărtarea e celor
care vor să participe la procesul politic de guvernare.

Însă acum mai mult ca oricînd în această lume virtuală avem nevoie
de o topică dialectică, ceea ce anticii numeau ”ars inveniendi”, adică arta de a
căuta argumentele potrivite, păstrându-ți mereu pe tot parcursul acestei
călătorii de descoperire a adevărului, spiritul critic. Să știm să filtrăm din toată
imensitatea de date ceea ce e cu adevărat important , să nu utilizăm ca și
criteriu de selecționare viteza și comoditatea (la distanța unui click, cum o
numește Granelli)(Granelli,2014). Să fim utilizatori sofisticați, nu superficiali,
cetățeni activi și alegători conștienți. Formarea opiniei alegătorului e
importantă nu doar pentru a avea o clasă politică care să reflecte cerințele și
aspirațiile poporului, dar și capabilă să guverneze utilizând metode
democratice și conducându-se de principiul transparenței în procesul
decizional.

Eli Pariser, fost director al MoveOn.org si președintele consiliului de
administrație al organizației TED, autor al lucrarii "The Filter Bubble: What
the Internet is Hiding From You" (Ce ascunde Internetul de tine) vorbește
despre fenomenul de editare algoritmică a internetului prin personalizarea
rezultatelor căutărilor prin intermediul filtrelor. O lume în care ”internetul ne
oferă ce crede că vrem să vedem, dar nu neapărat ce avem nevoie să vedem
(Pariser, 2011)”.Toți acești algoritmi și filtre creează un univers personal de
informație, un spațiu filtrat – efectul ”Filter bubbles”. În așa fel nu suntem noi
acei care decidem ce să vedem, e de fapt un alt fel de cenzură , de data asta
exercitată de motoarele de căutare .

Consecințele acestei bule informaționale de acest gen devin clare.
Fiind lăsate să acționeze automat, filtrele de personalizare servesc ca un tip de
autopropaganda invizibilă, îndoctrinându-ne cu propriile lor idei și îngustănd
astfel viziunile noastre asupra lumii.

Într-o societate întemeiată pe transmisiuni, toate acestea reprezintă un
real obstacol la construirea unei democrații funcționabile care depinde mult de
primirea unui flux corect de informații. Recepționarea de către cetățeni doar a
unui anumit tip de știri va duce la radicalizarea acestora, influențând negativ
asupra coeziunii sociale absolut necesare într-un stat .

Internetul a adus cetățenii și mai aproape de procesul de guvernare.
Cei din țară, dar și cei de peste hotarele țării se pot implica activ în ceea ce
privește viața politică a Republicii Moldova. Un exemplu în acest sens este și
numărul mare de cetățeni din afara țării care au participat la alegerile
prezidențiale din turul II din 13 noiembrie 2016 și care s-au implicat activ în
campania electorală – toate acestea au fost posibile datorită mijloacelor
informaționale și internetului care au mobilizat diaspora să își exercite dreptul
la vot.
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Însă unele conduite specifice din mediul virtual pot fi greșit
interpretate și catalogate în mod eronat ca și încălcări care ar influența procesul
democratic de desfășurare a alegerilor.

În acest context ar fi oportun de menționat o hotărîre a instanței de
judecată destul de controversată și care a stârnit un val de nemulțumire nu doar
în rândul opiniei publice privind nevalidarea mandatului primarului ales al
municipiului Chișinăului din 3 iunie 2018.Instanța a calificat ca agitație
electorală invitarea la vot a cetățenilor în ziua alegerilor și respectiv încălcarea
art. 52 alin. (10) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 ,
care prevede că în ziua alegerilor şi în ziua precedentă alegerilor nu se admite
nici un fel de agitaţie electorală.

Astfel legalitatea alegerilor a fost pusă sub îndoială calificând un
anumit comportament al concurenților electorali din mediul virtual și anume,
apelurile din live-uri pentru mobilizarea cît mai mare a alegătorilor pentru ca
să iasă la vot, ca și agitație electorală, deși instanța n-a spus în ce fel o chemare
la vot, postată pe rețelele sociale, pot altera rezultatul alegerilor. În motivarea
Hotărârii Judecătoriei Chișinău din 19 iunie 2018 Dosarul nr. 3-701/2018 se
precizează că „pe parcursul zilei de 3 iunie 2018 (ziua alegerilor) candidatul la
funcția de primar al mun. Chișinău, prin intermediul Live-Video, pe pagina sa
de Facebook, a efectuat agitație electorală. Instanța a considerat că, cu toate că
în adresările sale către alegători, concurentul electoral îi îndemna să se prezinte
la vot și să voteze pentru cine consideră ei de cuviință, acțiunile lui reprezintă
agitație electorală. Instanța a constatat că este doar prerogativa organelor
electorale ca în ziua alegerii să se adreseze către alegători cu îndemnul de a
se prezenta la vot”.Astfel instanța a ajuns la concluzia că o asemenea încălcare
ar fi fost de natură să afecteze și să influențeze rezultatele alegerilor (art. 74 (4)
din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997).

Constituția Republicii Moldova în art 2 alin(1)
statuează: ”suveranitatea naţională aparţine poporului Republicii Moldova,
care o exercită în mod direct şi prin organele sale reprezentative, în formele
stabilite de Constituţie”. În art. 38 alin (1) proclamă ”voința poporului
constituie baza puterii de stat”- aceasta reprezentând mai presus de orice
esența unei democrații veritabile și fundamentul pe care se construiește un
sistem politic.

Ne îndreptăm spre un nou model se stat și societate,dar nu avem nici
cea mai clară idee ce înseamnă aceasta. Suntem cetățenii secolului XIX și
încercăm să interacționăm cu niște instituții create în sec. XIX , bazate pe o
tecnologie a informației datând din sec. XV. Avem nevoie de un dialog despre
democrația prezentului. Și dacă Internetul e o nouă presă de tipar, atunci ce
este democrația pentru epoca internetului?! , se întreabă Pia Mancini într-o
conferință pentru TED Talks. Utilizarea noilor rețele și tehnologii a organizat
proteste, care au reușit să impună programe politice, să anuleze legi și chiar să
răstoarne guverne autoritare. Însă cel mai important nu este aceasta, ci de a
formula cu succes o alternativă, de a ajunge la consens, de a construi alianțe și
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a pune lucrurile în mișcare (Mancini, 2014). Probabil marea provocare pentru
democrația de astăzi este de transforma un sistem politic reconfigurându-l,
utilizând noi instrumente pe care ni le oferă internetul, construind punți pentru
dialog, găsind căi potrivite pentru a ajunge la consens.O dezbatere publică
sănătoasă și solidă- iată una din valorile fondamentale ale democrației.

Într-o eră în care o nouă tecnologie a informației ne permite să
participăm la nivel global în orice conversație și să ne esprimăm dorințele și
preocupările noastre, noi, ca și cetățeni, trebuie să ne implicăm activ, să
înfruntăm nu atât obstacolele tehnologice, dar mai ales cele culturale. Desigur
că noua epocă digitală va produce mutații în ceea ce privește modul în care se
poate exercita democrația sau asupra instrumentelor care pot favoriza
instaurarea acesteia, singura șansă este ca în această lume virtuală să nu uităm
de valorile etice și de scopul propus- ” guvernarea poporului, de către popor,
pentru popor” (așa cum afirma Abraham Lincoln).
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PUTEREA DE STAT – EXERCITOR CONTEMPORAN AL
SUVERANITĂȚII NAȚIONALE
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Evoluția politico-juridică a comunității umane a dus la schimbări
majore cu privire la organizarea etatică a societății contemporane. Urmare a
evoluției societății contemporane, popoarele au simțit nevoia de a se organiza
în entități statale, care li-ar garanta libertatea individuală și o organizare
internă întru o dezvoltare durabilă. Doctrina de-a lungul timpului a încercat să
stabilească cine este titularul suveranității și cine sunt exercitorii ei. Astfel,
stabilind că unicul deținător al acesteia este poporul și aceasta se exercită prin
intermediul puterii de stat cu ajutorul actorilor politici impulsați într-o
democrație reprezentativă. Practica contemporană a dat naștere la mecanisme
politico-juridice care ar putea face legătura între reprezentarea voinței
poporului și suveranitatea națională cu ajutorul unor organisme statale
autonome.

Cuvinte-cheie: Suveranitate, popor, stat, vot, corp electoral, sistem
electoral, putere politică, putere de stat, puterea legislativă, puterea executivă,
puterea judecătorească.

Adnotare. Pentru funcționarea unui stat, pe lângă elementele de
teritoriu și populație, mai urmează să fie întâlnită o condiție, puterea politică
care urmează prin monopol să constrângă societatea într-un ideal comun. Prin
conceptul de putere se reprezintă o capacitate de a supune și exercita propria
voință în raport cu alți indivizi.

Ca raport de dominație, puterea se instituționalizează în psihologia
umană din primele zile de viață, mai întâi în familie (pater familias), apoi
școală(profesorul) ca în sfârșit în societate(autoritățile puterii publice –
Parlament – Guvern, etc.). În concluzie, afirmându-se că puterea reprezintă
factorul prin care se menține ordinea socială, întru asigurarea scopului comun.

Apariția puterii politice reprezintă o necesitate inerentă a comunităților
organizate social, manifestându-se exterior concomitent prin organisme
înzestrate cu forță de dominație și constrângere, ce influența pozitiv orânduiala
relațiilor sociale, până atunci barbare, arhaice, conflictuale. Supunându-se
puterii politice ale comunității sociale, indivizii capătă un statut bine definit,
exercitând anumite drepturi și respectând obligații față de sistemul ierarhizat al
comunității din care face parte. Astfel, luând naștere un echilibru social între
indivizi din punct de vedere al intereselor și pozițiilor sociale.

Ca o democrație autentică să se realizeze într-o comunitate socială,
puterea urmează să fie instituționalizată și legitimată printr-un mecanism
juridic care va realiza voința indivizilor să reprezinte puterea politică. Astfel,
doctrina constituțională reprezintă acest fenomen complex că odată cu nașterea
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statului, are loc instituționalizarea puterii politice, și anume se delimitează de
puterea individuală, depersonalizându-se, formând o putere perpetue, care
continue să existe și după dispariția titularului său, fiind legalizată de subiecți
și monopolistă în constrângere.

O putere politică veritabilă să fie proiectată într-o societate, urmează
elaborarea și stabilirea unor pârghii care vor exprima voința comună în viață
cotidiană printr-un sistem de organe cu putere de constrângere.

Puterea desemnează ansamblul sau sistemul relaţiilor de putere
constituite într-o societate istoriceşte determinată, exprimând autoritatea pe
care un individ sau un grup de indivizi o are asupra altora pentru realizarea
unui scop comun, asumat de membrii colectivităţii sau impus acestora de către
cei care exercită puterea.(Deleanu, 1996, vol.1, p.13)

Altfel, zis conceptul de putere reprezintă un fenomen relațional, ea
preexistă formelor ei de manifestare, este o energie socială. Scopul puterii
poate fi deliberat(asumat de către cei asupra cărora se exercită puterea) sau
impus(presiune exterioară). Raporturile existente între subiectul și obiectul
puterii se explică de mijloacele la care recurge puterea pentru a se înfăptui.
Puterea este un fenomen social, care poate supraviețui doar într-o comunitate
socială și se manifestă doar prin intermediul relațiilor dintre indivizi.

Doctrinarul francez, G. Burdeau, prezintă puterea ca fiind o forță în
serviciul unei idei, „o forță născută din conștiința socială, destinată să conducă
grupul în căutarea „Binelui comun” și capabilă, la nevoie, de a impune
membrilor atitudinea pe care ea o comandă”. (Burdeau, 1996, p.406)

Întru stabilirea ordinii sociale și a binelui comun al comunității, puterea
urmează să aibă o anumită organizare și distribuire internă,care formează ceea
ce numim noi guvernământ.

Elementul esențial puterii este redat de către doctrina (lat. potestas-
putere, abilitate) abilitate sau drept de a face ceva, capacitate de a impune
propria voință sau de a exercita autoritatea asupra altora.(Tămaș, 1996, p.203)

Instituționalizarea puterii politice. Noțiunea de putere politică a luat
naștere din punct de vedere istoric, pe fundalul puterii sociale, exercitate de
sistemele de organe gentilico-tribale, devenind politică odată cu transformarea
colectivității umane în societate.

Apariția conceptului de putere politică se datorează faptului formării
conștiinței sociale a celor guvernați, datorită faptului diferențierii nete între
autoritatea personală și autoritatea colectivă(puterea politică) consecință din
asocierea forțelor individuale pe baza scopului comun, transformate în interes
generale.

Puterea politică se distinge de alte forme ale puterii prin aceea că ea se
manifestă numai în societățile în care se face diferența socială între cei care
conduc și cei conduși, prin factorul existenței ierarhiei.„Or, dacă fundamentul
puterii este universal, există multe forme de manifestare a lui care nu sunt
etatice”, iar „în stat Puterea are caractere pe care nu le găsim în altă parte”.
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(Burdeau, 1970, p.21) Astfel i-a naștere necesitatea instituționalizării puterii
politice. Ceea ce ne obligă să identificăm politizarea puterii.

Doctrinarul Burdeau scria „Fiind dat faptul că există putere în orice
fenomen unde se revelă capacitatea unui individ de a obţine de la un altul un
comportament pe care nu l-ar fi adoptat în mod spontan, faptele de putere sunt
nenumărate. Pentru ca ele să îmbrace un caracter politic, este necesar ca
finalitatea lor să fie socializată". (Burdeau, 1970, p.22) Finalitatea socializată
presupune că idealul relaţiilor nu se epuizează în cadrul raportului
interpersonal, ci este apreciat prin raportare la o comunitate, colectiv de
indivizi. „Dar alături sau dincolo de grupurile formate în vederea unui scop
limitat şi specific, societatea globală constituie o realitate de natură foarte
diferită. Ea nu se explică printr-un scop situat dincolo de ea; îi este suficient să
existe pentru a-şi îndeplini menirea. Ea este propria sa finalitate, căci ea este,
ea însăşi, fundamentul valorilor prin referire la care relaţiile de Putere se
produc în sânul său. Ele nu sunt determinate printr-un criteriu exterior (religios,
economic, cultural sau altul); ea rezultă din necesitatea lor însele ca o condiţie
de existenţă a fiinţei colective. Atunci există o societate politică. Legătura
politică încetează să aibă o valoare instrumentală; ea devine un concept
existenţial. Este important să înţelegem, într-adevăr, că doar în măsura în care
colectivitatea globală se compune din corpuri parţiale de esenţe diferite este
necesar să se afirme, dincolo de scopurile fiecăruia dintre ele, o valoare care să
le fie comună tuturor. Această valoare nu poate fi decât existenţa însăşi a
societăţii. Şi societatea politică apare doar când ea este înţeleasă de către grup,
pentru că Puterea care-şi exteriorizează realitatea este aferentă unui scop social
care transcende finalitatea proprie fiecărui grup secundar". (Burdeau, 1970,
p.23)

Deoarece comunitatea socială nu poate în mod direct să exercite puterea
politică, atunci transpune puterea personală într-o autoritate instituțională,
numită stat, cînd controlul rolurilor sociale ia locul arbitrarului, când scopul
general transcende rolurile individuale.

Astfel, instituționalizarea puterii face trecerea de la puterea
personalizată, încarnată într-un om care concentrează în sine nu doar de
instrumentele puterii, dar justificarea autorității, la o putere care disociază
autoritatea de individul care o exercită.

Puterea politică este definită ca o capacitate colectivă abstractă, inerente
vieții sociale organizate politic și nepersonalizată, aparținând întregii
colectivități umane rezidente pe un anumit teritoriu, costând în forța de a
impune respectarea generală a anumitor comandamente sociale.(Ionescu, 2004,
p.236)

Din definiția doctrinarului Ionescu, reiese că acesta conține elemente
importante la definirea statului: capacitatea unor sisteme organizate de a
influența niște indivizi sau grupuri reguli în interesul general al
comunității.(Ionescu, 2004, p.237)
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Astfel, din noțiunile prezentate de la început putem afirma că conceptul
de putere politică reprezintă o instituționalizare, ce dă naștere puterii de stat.
Totodată, puterea a mai fost reprezentată ca fiind capacitatea unui individ sau a
unui grup de indivizi de a schimba comportamentul altor indivizi sau grupuri
în sensul dorit (Lasswell, Kaplan, 2007, p.76) sau abilitatea de a-i face pe alţii
să facă ceea ce doreşti de la ei, presupunând că aceasta este diferit de ceea ce
ar fi dorit să facă, dacă nu ar fi fost siliţi să se supună altei voinţe.

Apariţia statului ca deţinător exclusiv al forţei de control şi influență se
datorează instituţionalizează puterii politice care dând naştere puterii de stat
prin încorporarea în întregul său şi în mod distinct şi specializat a diverselor
organe al sale cu atribuţii şi funcţie de putere.

În concluzie putem afirma că puterea instituționalizată reprezintă
ierarhizarea agenților politici, cărora li s-au conferit temporar și condiționat
funcții precise.

Legitimitatea puterii. Odată cu apariţia instituţionalizării puterii
politice într-un stat, urmează ca aceasta să se legitimeze în sine, căci doar în
consecinţă o putere politică legitimată, va putea controla fluctuaţiile conştiinţei
colective.

Dependenţa de perioada istorică în care a habitat conştientul colectiv va
depinde şi forma de legitimare a respectivei puteri. Astfel, principiul
legitimităţii puterii este unul accidental, care nu i-a naştere dintr-un alt
principiu pentru o abordare juridică, întru cât legitimitatea propriu-zisă
reprezintă o formă aparentă care urmează să existe pentru crearea filozofică a
statului.

Necesitatea legitimării acestei puteri se trage din factorul psihologic
uman într-o atitudine cvasimistică, de a crede în necesitatea constrângerii şi a
supunerii creând un mediu al „Binelui comun” securizat.

Astfel, doctrinarul Dănişor, vede necesitatea constrângerii şi supunerii
sub forme de legimizare a puterii politice să fie acceptată ca bună şi necesară:
- credinţa în necesitatea puterii politice dotată cu capacitatea de a aplica

coerciţiunea pentru salvgardarea grupului, a coerenţei lui. (Dănișor, 2007,
p.42) Din această idee se desprinde faptul că fiinţa umană conştientizează
factorul instituţionalizării puterii politice, anume crearea unei ordini
juridice în libertatea umană prin instaurarea unor mecanisme care vor
garanta securitatea acesteia prin eliminarea de fenomenului de teamă de
forţele malefice care este semănată la nivelul subconştientului.

- credinţa că beneficiarii constrângerii sunt cei cărora li se aplică. (Dănișor,
2007, p.43) Din această idee se face deosebirea între forţele
malefice(grupări criminale) şi forţele benefice(puterea de stat). Forţele
benefice reprezentând puterea de stat care este acceptată şi de care
beneficiază din urma indivizii care au stat la baza instituţionalizării ei într-
un scop comun.

În concluzie, putem afirma cât privește esența instituționalizării
legalitatea puterii politice într-o comunitate socială, s-ar firma prin două idei,
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prima ar fi că aceasta ar reprezenta un instrument a forței , folosit la
constrângerea comunității la un ideal, și a doua idee ar consta în voluntarismul
individului de aderare și supunere întru asigurarea binelui comun și propriei
siguranțe.

Monopolul constrângerii. Monopolul constrângerii reprezintă o
caracteristică juridică legală a statului, care poate şi să o exercite în mod
legitim, însă izvorul acesteia este din indivizii şi grupurile de indivizi care au
stat la baza instituţionalizării şi legitimării puterii politice în acea societate.

Ca într-o comunitate socială să fim în prezenţa unui monopol de
constrângere, urmează că puterea politică care o exercită să nu aibă nici
concurenţi din exterior şi nici din interior, adică guverne , grupuri militare,
colectivități sociale.

Astfel, doar în numele colectivităţii umane în care a avut loc
legitimitatea şi instituţionalizarea puterii politice putem afirma categoric că
cerințele comportamentului sunt exercitate prin monopolul constrângerii
acesteia, ceea ce dă naștere individualizării.

Totodată, monopolul constrângerii reprezintă unicul subiect care poate
iniția acțiunea publică împotriva grupurilor care pun sub pericol interesul
comun, adică prin aplicarea moralei „Binelui comun” de către organele
înzestrate cu funcția de represiune.

Monopolul constrângerii nu reprezintă o sursă de violență ci
centralizează și instituționalizează interesul comun, eliminând astfel pârghiile
particularului de a-și face singur dreptate.

Transformarea puterii politice în putere de stat. Odată cu
dezvoltarea societății umane, și modificării mediului social, puterea a avut
necesitatea de a se crea în cadrul unei instituționalizări, care în primul rând să
legalizeze puterea, iar pe de altă parte, să-i asigure realizarea și eficacitatea.
Astfel, odată cu apariția organizării sociale s-a pus problema asigurării unei
coeziuni a comunității umane care să aibă caracter imuabil și să se transforme
în putere politică din interiorul acesteia, care să fie constituită din organele
interne ca instrumente în exercitarea puterii în limitele înzestrate de interesul
general cu acele competențe în realizarea funcțiilor menite.

Autorul, Robert Bierstedt afirma că este nevoie de putere pentru a
consfinți asociația, a-i garanta continuitatea , a-i întări normele. Totodată,
afirma că puterea sprijină ordinea fundamentală a societății și organizarea
socială în cadrul ei. Puterea stă în spatele fiecărei asociații și îi susține
structura. Fără putere nu există nici o organizație și nici o ordine. (Bierstedt,
1975, pp.234-235)

Astfel, puterea de stat este o putere politică a unui grup social, prin
intermediul căreia grupul expune în realitate voința poporului, asigură
realizarea acesteia prin mijloace specifice în exclusivitatea statului. (Guceac,
2001, p.66)

Profesorul, Ioan Muraru analizează existența unui raport dintre puterea
politică și puterea de stat, precizând că trăsăturile puterii politice se regăsesc în
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puterile statului, dar trăsăturile statului nu se regăsesc în totalitate în ansamblul
puterii politice.(Muraru, 1995, p.5) Puterea de stat fiind reprezentată ca o
putere specializată și care se deleagă de către popor în calitatea sa de deținător
al puterii politice, anumitor autorități publice cu funții legislative, executive și
judecătorești.

Astfel, putem afirma că scopul puterii politice, realizat cu ajutorul
statului, este garantarea securității și ordinii interne sociale, prin funcționarea
sistemul de organisme sociale în beneficiului membrilor corpului social
asociați, totodată apărându-i de forțele exterioare concurențiale ale altor
comunități umane organizate politic. Prin aceasta putem afirma că puterea
politică a corpului membrilor asociați capătă o nouă însușire,adică suveranitate
care reprezintă independența față de alte grupuri sociale și supremația regulilor
morale în interiorul acesteia.

Drept consecință putem afirma că puterea de stat este derivată din
puterea politică a poporului acelui stat și că aceasta ar reprezenta o putere
concurențială și egală ca forță cu puterea politică.

Deseori se întâlnește în literatura de specialitate că puterea politică este
denumită și suveranitate sau puterea de stat suverană, întrucât în cadrul unui
teritoriu puterea de constrângere și de dominație se întemeiază pe voința
colectivă și abstractă a poporului, rezultată din consimțământul tacit al
cetățenilor.

Voința colectivă a poporului se află la baza suveranității acestuia și
reprezintă conținutul său în timp ce puterea de stat reprezintă o formă politică
de instituționalizare a suveranității națiunii.

Astfel, puterea politică a unei națiuni este suverană întrucât,
reprezentând puterea supremă al poporului fără ca să existe o altă putere
concurențială pe același teritoriu și întru același timp. În baza acestei puteri
poporul este singur suveran pe soarta sa și drept consecință poate să decidă
prin voința comună asupra formelor de guvernământ sau a structurii sistemului
de stat, autoguvernându-se și bucurându-se de resursele naturale de pe
teritoriul său.

Ținând cont de faptul că puterea politică a națiunii este supremă și
suverană, poporul se bucură de un tratament egal cu celelalte popoare, la nivel
extern.

Totodată, C. Ionescu afirma că puterea politică nu se erodează în timp,
nu-și schimbă esența și conținutul, pe când puterea de stat este funciarmente o
putere predispusă schimbărilor atât în ceea ce privește conținutul și formele de
exercitare, cât și ce privește titularul. Clasa politică sau elitele conducătoare se
schimbă în funcție de voința suverană a poporului, pe când titularul puterii
politice – poporul – rămâne neschimbat, indiferent de procesul trecerii de la o
generație la alta sau de la un regim politic la altul.

În concluzie, reiese că unicul titular al puterii politice este poporul sau
națiunea. Astfel exceptând orice voința a minorităților ori a altor grupuri
sociale de a se folosi în nume propriu de puterea politică a poporului. Odată cu
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ingerința unei puteri exterioare asupra puterii politice a poporului aceasta va
reprezenta pierderea suveranității și o mare agresiune din partea unei alte
puteri.

În literatura de specialitate juridică, acest element de formare a statului
utilizează termenii de: putere publică(de stat), autoritate publică, autoritate
politică exclusivă sau suverană, etc.

O noțiune unitară în privința termenilor: “putere publică(de stat),
autoritate publică, autoritate politică exclusivă sau suverană” pentru diferite
epoci de dezvoltare a societății nu există. În această privință, o să atragem
atenția de a lungul perioadei existenței umanității, că puterea de stat reprezenta
instrumentul abstract, și anume că pe un anumit teritoriu, un sistem de organe ,
uneori întregit cu diferite procedee de consultare directă a corpului electoral,
exercită funcțiile legislative, executive și judecătorești, în condiții care exclud
subordonarea lui față de alte autorități superioare.

În orice societate este esențial scopul și funcțiile puterii de stat să
corespundă cu voința generală a titularului suveran al puteri politice. Dacă nu
există o asemenea concordanță, sistemul politic își pierde legitimitatea, iar
autoritatea exercitată de instituțiile statale ia formele abuzului de putere. Tot
atâta de adevărat este faptul că suveranitatea poporului sau democrația rămâne
o simplă ficțiune dacă poporul în ansamblul său nu este conștient de rolul
complex pe care îl are titularul suveran al puterii. Asumarea și exercitarea
acestui rol de către popor presupune nu numai dreptul său de a participa la
conducere – aspectul esențial al democrației – ci și îndatorirea de a făuri o
prosperitate economică și o dezvoltare culturală care să-i asigure, cum arată D.
Gusti, acea libertate de care are nevoie, nu numai pentru a-și închipui
multiplele sale datorii cetățenești, ci și pentru a-i apăra cu tărie drepturile sale,
în orice împrejurare.(Ionescu, 2004, p.273)

Transpunerea la nivel constituțional a principiului suveranității
poporului. Transpunerea la nivel constituțional a legăturii interdependente
dintre suveranitate și puterea politică a pus problema opțiunii pentru aflarea
adevărului dintre cele două teorii democratice asupra suveranității, cu-i
aparține aceasta.

Teoria juridică a suveranității democratice cristalizează două forme:
teoria suveranității naționale și teoria suveranității populare.

Teoria suveranității naționale. Suveranitatea națională nu aparține
nimănui și nimeni nu are dreptul să-și aproprie statul, ceea ce a dat naștere unei
garanții reale de stopare a vreo unei ingerințe asupra unui individ sau unei
majorități oarecare. Astfel, suveranitatea i-a naștere din numele întregii națiuni
și este indivizibilă, imprescriptibilă și inalienabilă, și se identifică cu statul care
din punct de vedere juridic apare în raporturile juridice, și este unicul
exercitant al acesteia prin intermediul organelor statale constituite prin
reprezentarea electivă a corpului electoral în conformitatea cu dreptul
constituțional.
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Teoria suveranității populare i-a naștere pe ideea universalismului
cetățenilor și presupune egalitatea absolută între toți indivizii aflați pe un
teritoriu determinat, formând un stat, care dețin de sine stătător cîte o cotă-
parte din suveranitate.

Teoria suveranității populare conduce în mod necesar la un
guvernământ semidirect. În ideologia acestei idei, reprezentarea voinței
populare este exclusă. Puterea legislativă trebuie să fie exercitată în mod direct
de cetățeni. Ceea ce denotă că poporul poate transmite puterea, însă nu și
voința.

Prin executarea dreptului electiv poporul transmite unor organe ale
statului doar exercitarea unor competențe, pe când el rămânând unicul titular al
suveranității. Acest organ executiv se bucură doar de funcții executive care îi
permite să producă acte particulare și acte întru organizarea punerii în aplicare
a legilor și nu beneficiază de nici o competență în materia legiferării, aceasta
fiind voința generală a poporului.

În aceste condiții suveranitatea nu se poate manifesta decât prin voința
celor care o dețin, reprezentanții acestora fiind doar simpli mandatari, urmând
să facă cunoscută voința imperativă a reprezentanților.( Deleanu, 1996, vol. II,
p.49)

Astfel, în final putem concluziona cu ideea doctrinarului A. Arseni,
precum că teoria suveranității populare are două trăsături indispensabile:
inalienabilitatea și indivizibilitatea. Iar, purtătorul suveranității – poporul, este
privit ca o entitate concretă ce ne duce la mandatul imperativ în exercițiul
suveranității, adică suveranitatea este personalizată.(Arseni, 2013, p.23)

Melanjarea constituțională a teoriei suveranității naționale cu
teoria suveranității populare. Majoritatea textelor constituționale, inclusiv și
Constituția Republicii Moldova întâlnește amalgarea acestor două teorii, care
este preluată, cum am zis și mai sus din Constituția Franței din 1946, susținând
că suveranitatea națională aparține poporului.

Prin preluarea componentelor din ambele teorii, se ajunge la concluzia
ca suveranitatea este națională, însă ea nu poate fi confiscată de guvernanți,
întrucât aceștia se află în serviciul poporului...Conducerea se realizează prin
reprezentanți, dar suveranitatea națională se exercită prin referendum. Dreptul
alegătorilor nu se reduce doar la dreptul de a vota, aceștia fiind chemați pentru
a-și exprima voința liber, pe calea unor forme ale democrației directe, în
cazurile prevăzute de Constituție.( Vrabie, 1999, vol. II, p.11)

Analizând textul constituțional al Republicii Moldova se observă o
indecidere între cele două teorii, însă în opinia noastră considerăm că ea
încearcă să le întruchipeze beneficiile ambelor teorii, numai că teoria
suveranității populare privilegiază, chiar dacă îmbrățișează și beneficiul
esențial al teoriei suveranității naționale, prin faptul că suveranitatea, fiind
națională, nu aparține nimănui.

Astfel, prin privilegierea teoriei suveranității populare, în art.2 al
Constituției, poporului îi este atribuit o substanță procedurală și nu sociologică.
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Întrucât prin poporul Republicii Moldova se înțelege colectivitatea de indivizi
care au calitate de cetățeni și prin aceasta au aptitudinea de a participa la
exprimarea voinței generale.

Totodată, privilegierea suveranității populare are loc și din textul
constituțional statul are ca fundament unitatea poporului Republicii
Moldov(Constituția Republicii Moldova, art.10 alin.(1) care stabilește ca
fundament poporul și nu națiunea. Dar cel mai important argument în
susținerea acestei privilegieri este referendumul care este admis în constituție
și care îi permite poporului în mod direct exercitarea suveranității naționale.

În concluzie, o să susținem opinia doctrinarului Dănișor, precum că
suveranitatea rămâne însă statul. Aceasta înseamnă că nici poporul, nici
organele statului nu exercită suveranitatea în nume propriu, ci în numele
statului. Statul ca titular al suveranității nu se rezumă nici la puterea de vot,
corpul electoral fiind un organ al statului, nici suma competențelor organele
sale, ci reprezintă fundamentul oricărei competențe. (Dănișor, 2007, p.73)

Întru exercitarea suveranității naționale poporul are nevoie de o
organizare juridico-politică. Această organizare îi permite poporului să
legitimeze democrația reprezentativă prin alegerea organelor reprezentative
care vor exercita suveranitatea națională în conformitate cu normele
constituționale.

Constituția Republicii Moldova, prevede că voinţa poporului constituie
baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc
în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber
exprimat.(Constituția Republicii Moldova, art.38 alin.(1)

Ceea ce denotă, că voința generală a poporului se exprimă în bază de
scrutin, și împuternicește pe unii actori întru executarea puterii de stat și să-i
reprezinte în exercitarea suveranității naționale.

Scrutinul fiind modalitatea de bază și principala procedură juridică de
creare a instituțiilor și organelor de stat și de atribuire a persoanelor oficiale cu
competențe publice. Regimurile reprezentative moderne cu ajutorul scrutinului
formează diverse organe ale puterii de stat, ca de exemplu: parlamentul, șeful
de stat, autoritățile publice locale, judecători, etc.

Mai pe scurt, principiul suveranității în colaborare cu principiul
dreptului la vot asigură baza legitimității puterii de stat, proces ce dă naștere
principiului legitimității puterii de stat.

Totodată, cum am mai indicat mai sus că titularul suveranității este
statul, indiferent de izvorul suveranității, aceasta este exercitată prin
intermediul organelor statale, ajungem la concluzia că organele statale sunt și
exercitanții suveranității naționale și reprezintă puterea statală.

Astfel, la nivelul central al statului există trei puteri care sunt atribuite
unor organe, care activează într-un echilibrul funcțional și juridic, și nu se
supun ierarhic între ele. Adică, puterea legislativă este atribuită parlamentului
care exercită suveranitatea în această materie, pe când puterea executivă este
atribuită președintelui și guvernului care exercită suveranitatea în materie de
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aplicare a legilor, iar puterea jurisdicțională este atribuită instanțelor de
judecată și exercită suveranitatea în ordinea soluționării conflictelor juridice
între subiecții de drept.

Totodată, iese la iveală faptul că nici unul din organele enumerate mai
sus nu exercită suveranitatea totală și există o independență relativă în ce ține
sfera de competență a acestora, ce ne duce la ideea că suveranitatea este
indivizibilă și aparține doar statului, iar competențele se împart între organe.

Suveranitatea este exercitată și de corpul electoral prin referendum și
alte structuri care îi permit conturarea voinței statului. Astfel, statul activează
în baza impulsurilor primite din partea societății civile.

Trăsăturile generale ale puterii politice și ale puterii de stat prin
conceptul principiului suveranității . Actorii politici impulsionați în mod
legitim de către popor, sunt investiți cu puterea de a infiltra în politica statală
decizii obligatori pentru întreaga societate, conform interesele sale generale și
fundamentale, întru garantarea aplicării acestora pentru cei meniți. Ceea ce
reprezintă că Puterea politică(suveranitatea) deține unicul rol important menit
să controleze și să sancționeze politic pe cei impulsionați să exercite puterea de
stat.

Puterea de stat este menită să dețină în principal funcțiile ce constau în
organizarea și ordonarea prin legiferare acelor mai importante standardizări ale
relațiilor sociale și garantarea aplicării normelor juridice, prin folosirea
monopolului de constrângere după necesitate în apărarea interesului general al
comunității, creând astfel un echilibru între diferite categorii de interese sociale.

Francezul Jean Bodin, reprezintă prin suveranitate puterea absolută și
perpetuă a unei republici sau a unui stat.(Ionescu, 2004, p.285.) Astfel, are loc
o caracterizarea două forme de guvernământ: monarhia – în care suveranul este
regele și se transmite în mod ereditar de la generație la generație face ca
suveranitatea să fie perpetuă și permanentă; republica – unde titularul sursei
suveranității poate fi în democrație, fie națiunea fie poporul, și că cele două
noțiuni nu sunt sinonime: națiunea este un întreg organic, poporul fiind un
întreg funcțional.

O comunitate socială să poată lua forma unui stat, urmează ca puterea
pe care s-o exercite să țină cont de anumite standarde și să atingă anumite
trăsături, întru garantarea monopolului constrângerii.

Astfel pentru început vom prezenta trăsăturile generale ale puterii
politice, prin care ea în primul rând urmează a fi unică, adică să nu mai existe
o putere concurențială de aceeași natură pe același teritoriu, care ar atinge din
caracterul unic al suveranității.

În al doilea rând, urmează să fie indivizibilă și centralizată, ceea ce
denotă că există o structură de comandă centralizată politic absolută în cadrul
grupului social, fără a o face centralistă, iar aceasta face imposibilă
fragmentării acesteia în cote părți aparținând unor titulari diferiți. Rezultând că
nici un grup local sau minoritar de pe acel teritoriu nu au o putere politică
autonomă în interiorul comunității sociale. Astfel, fiecare individ din
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comunitatea socială exercită o anumită prerogativă de putere suverană, nu
reprezintă și o divizare a puterii politice a poporului. Aceasta doar transferă
dreptul de a o exercita în numele titularului, deoarece se putea vorbi despre o
legătură între suveranitate și puterea de stat.

O altă trăsătură a puterii politice o identificăm prin caracterul
inalienabil, prin care evidențiază că nici națiunea și nici poporul în întregul ei
nu poate înstrăina definitiv și irevocabil suveranitatea și puterea politică unor
forțe obscure interne sau externe. Însă în anumite condiții statul poate să
renunțe la anumite prerogative ale puterii suverane, modelul comunitar
european.

Și în final, o caracteristică foarte importantă o reprezintă
imprescriptibilitatea puterii politice suverane, întrucât existența acesteia
reprezintă timpul supraviețuirii națiunii în întregul ei popor.

Pe lângă cele caracteristici care se găsesc la puterea politică le găsim și
la puterea statală democratică, dar aceasta din urmă se mai caracterizează prin
alte trăsături specifice.

Profesorul Ion Deleanu, consideră că puterea de stat este: o formă
exteriorizată(publică) a puterii politice; o putere de constrângere; o putere
suverană.(Deleanu, 1996, vol. II, pp.19-25)

Pe când doctrinarul Ionescu apreciază că puterea de stat întâlnește
următoarele trăsături specifice:este o putere transmisă prin delegație de către
Națiune unor organisme care exercită conducerea de stat, este o putere de
dominație și constrângere, este o putere organizată, este o putere supremă în
cuprinsul teritoriului statului și independentă față de o altă putere de stat, este
limitată prin drepturile și libertățile cetățenești recunoscute și garantate de
Constituție, este „revocabilă” prin dreptul Națiunii de a nu reînnoi mandatul
reprezentanților săi aleși sau prin dreptul de a se răzvrăti împotriva
guvernanților care conduc în mod tiranic.(Ionescu, 2004, p.287)

Profesorul Muraru, identifică următoarele trăsături generale ale puterii
de stat: caracterul de putere, putere de constrângere, putere socială, putere de a
exprima și realiza voința de stat, caracterul organizat, suveranitatea.

Totodată, doctrinarul Dănișor, încorporează că puterea de stat
democratică reprezintă următoarele trăsături specifice:puterea statului este o
putere de centralizare, puterea statului este o putere de arbitraj, puterea statului
este o putere extrapatrimonială, puterea statului este o putere civilă și
temporală.(Dănișor, 2007, pp.44-45)

Astfel, puterea de stat se caracterizează printr-o multiplitate de trăsături
care reprezintă colectivitatea socială modernă, care dau naștere principiilor
care vor exercita asupra sistemului statal o puternică presiune de influență,
sortită să garanteze relațiile și interesele diferitor indivizi și grupuri sociale la
nivel național.

Dintr-o analiză amplă a tuturor trăsăturilor caracteristice a puterii de
stat, am ajuns la concluzia că cele mai potrivite ar fi:
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- puterea de stat este o putere civilă monopolistă de dominație și
constrângere – deoarece în interiorul teritoriului unui stat poate exista doar
o singură putere politică care să reprezinte și să apere interesul întregului
grup social, prin legitimarea și legalizarea acestor acțiuni în numele
titularului suveranității, iar noțiunea de civilă reprezintă latura că statul
deține forța militară în exercitarea atribuțiilor, dar o aplicare a acesteia
împotriva titularului ar duce la asuprirea poporului și pierderii suveranității,
dând naștere unei dictaturi.

- puterea statului este organizată arbitral - întrucât aparatul de stat urmează
să dispună de un corp social bine structurat și pregătit, întru exercitarea
atribuțiilor statale întru transpunerea deciziei politice a națiunii în politica
de stat care urmează a fi respectată. Dar, totodată această organizare
interstatală a sistemului urmează să fie echidistantă față de grupurile
sociale cu o putere arbitrală de negociere, întru aplicarea voinței generale,
și de stopare a orice ingerință asupra suveranității.

- puterea de stat este o putere oficială – prin aceasta se înțelege că puterea de
stat se instaurează legitim prin intermediul exercițiilor democratice a
scrutinului. Din aceasta mai rezultă că oficialitatea este izvorul continuității
și permanenții acesteia, în caz contra societatea va deveni una arhaică, fără
guvernare. Totodată, actorii politici impulsionați în funcțiile de
reprezentare din anumite grupuri sociale, vor fi investiți să exercite puterea
politică în numele tuturor cetățenilor.

- puterea de stat este o putere extrapatrimonială – deoarece fără un
patrimoniu distinct statul nu va avea ce gestiona și nu-și va putea
exterioriza puterea politică a națiunii și drept consecință va fi lipsit de
personalitate juridică pentru a stabili raporturi cu alți subiecți de drept.

În concluzie, putem afirma odată ce puterea politică a poporului începe
a contura aceste trăsături enumerate mai sus, atunci se conturează o organizare
statală a puterii poporului, și reprezintă instituționalizarea acesteia. Astfel,
puterea publică va reprezenta ansamblul organelor de stat susceptibile de a lua
decizii politice.

Dacă această sistematizare se efectuează prin mai multe organisme
statale, cu funcții și caracteristici definite prin autonomie organizatorică și
funcțională, și totodată printr-o balansare a relațiilor de interacțiune, atunci i-a
loc nașterea separației puterilor în stat. Acest fenomen reprezintă
guvernământul democratic.

Separația puterilor în stat. De-a lungul istoriei, mecanismul de stat s-
a constituit în funcție de relațiile social-economice, politice, ideologice dintr-o
societate sau alta. (Marcenco, 1988, pp.364-391)

În perioada modernă, forma de guvernământ democratic apare în
strânsă legată de ideea separației puterilor în stat.(Drăganu, 1998, p.263)

În lucrarea sa „Politica”, Aristotel invocă că în orice orânduială statală
urmează să existe trei părți. Cum stau lucrurile în fiecare dintre aceste părți,
așa stau lucrurile în întreaga orânduire statală.(Arseni, vol. II, 1997,
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p.148.)Aceste părți sunt: adunarea general care delibera afacerile publice,
corpul magistraților(funcționarilor) căruia aparținea comandamentul, corpul
judiciar ce avea misiunea înfăptuirii justiției.

Astfel, Aristotel descrie diversele forme de activitate ale organelor
statului, dar nu stabilește nici o repartiție a funcțiilor dintre aceste organe, el
admite ca aceeași persoană să exercite în același timp toate trei funcții.

Identificarea principiului separației puterilor în stat, are loc odată cu
dezvoltarea constituționalismului pe continental american și European. Astfel,
în viziunea liberal clasică, separația puterilor și statul constituțional sunt
consubstanțiale. Este motivul pentru care art.16 al Declarației Drepturilor din
1789 stipula că „nici o societate în care separația puterilor nu este determinate
nu are constituție”. (Dănișor, 2007, p.59.)

Astfel, prin separarea puterilor în stat se garantează aplicarea în practică
a arbitrajului statal care vine la asigurarea siguranței și libertății individului.
Acest mecanism permite ingerința oricărei puteri de a fi abuzivă, indiferent că
abuzul vine din propriul său mecanism de funcționare sau chiar din partea altor
grupuri sociale.

Într-o explicație simplă, separarea puterii în stat reprezintă forma de
organizare statală a puterii politice aparținute națiunii și poporului. Aceasta
transpunându-se în practică prin exprimarea și realizarea voinței generale
obligatorii a poporului, prin organe de stat cu funcții și trăsături clar
determinate autonome în reglementarea raporturilor dintre autoritățile statale și
națiune.

Teoria separației puterilor a avut un loc aparte, chiar poate și decisiv în
promovarea sistemului reprezentativ, adică valorificarea democratică a relației
dintre deținătorul suveran al puterii(poporul, națiunea) și organizarea statală a
puterii politice, în căutarea, în chiar organizarea statală și funcționarea puterii,
a garanțiilor exercitării drepturilor omului și cetățeanului.

Totodată, teoria separației puterilor reprezintă concepția celei mai
avansate și potrivite organizări a puterii de stat. Potrivit acestei concepții, în
stat există trei puteri: puterea legiuitoare, puterea executivă și puterea
judecătorească. (Avornic, 2004, p.130)

Astfel, prin separarea puterilor în stat se prezintă o garanție a libertății
individuale, prin limitele pe care o putere le pune în calea exercițiului abuziv al
celorlalte. Aceste trei puteri separate din stat, au următoarele funcții:
- puterea legislativă reprezentată de instituția Parlamentului, deține funcția

legislative, prin care se înțelege elaborarea și adoptarea normelor general-
obligatorii izvorâte din voința generală a poporului, destinate reglementării
relațiilor sociale;

- puterea executivă reprezentată de Guvern și/sau Șeful statului, deține
funcția executivă și asigură aplicarea voinței generale a poporului în urma
legiferării acesteia, prin mecanismul de constrângere;
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- puterea judecătorească, din corpul magistraților, cuprinde soluționarea a
litigiilor apărute în cadrul raporturilor din societate printr-o procedură
publică și echitabilă.

Prin atribuirea acestor funcții unor organe sau sisteme de organe, se
urmărește limitarea cumulării funcțiilor și se impune un control reciproc între
ele. Separarea puterilor în stat reprezintă un mijloc de obținere a statului de
drept, cu garantarea posibilității ca una dintre să devină totalitară.

Concluzie. Principiul separației puterilor în stat este redată în
Constituția în articolul 6: În Republica Moldova puterea legislativă, executivă
şi judecătorească sînt separate şi colaborează în exercitarea prerogativelor ce
le revin, potrivit prevederilor Constituţiei.Textul constituțional al Constituantei
mai garantează și un echilibru a acestui principiu, care ar exclude orice
ingerință de dominare a unei puteri în raport cu altă, prin asigurarea
funcționării autonome a fiecărei puteri, precum și colaborarea lor printr-un
control reciproc.

Astfel, putem afirma că puterea de stat este formată din cele trei
puteri:legislativă – Parlament, executorie – Guvern(autorități publice centrale
și locale) și Președintele Statului, judecătorească – autoritatea
judecătorească(corpul magistraților) menite să exercite suveranitatea
Republicii Moldova.

Or, Constituția Republicii Moldova din 1994 afirmă în art.1 că
Republica Moldova este un stat suveran...ceea ce denotă că titularul
suveranității este statul, ca în continuare în art.2 să afirme că suveranitatea
națională aparține poporului Republicii Moldova..., deacum aratând că
suveranitatea este națională și titularul acesteia este națiunea, că tot în aceeași
normă să afirme că suveranitatea aparține poporului Republicii Moldova
schimbând încă odată titularul suveranității, ca în continuare în art.2 să
indice ...o exercită în mod direct și prin organele sale reprezentative, în
formele stabilite de Constituție, ceea ce demonstrează o delimitare dintre
titularul suveranității și cel care o exercită, pentru a afirma că exercițiul
suveranității este făcut prin electorat. Astfel, în urma unei analize ample a
Constituției Republicii Moldova suntem în prezența unui amestec dintre teoria
suveranității populare și teoria suveranității naționale, acest amestec a fost
preluat de sistemul moldovenesc din Constituția Franței din 1958. În această
ordine de idei putem afirma că în Republica Moldova suntem în prezența unei
suveranități democratice reprezentative, care formează statul de drept
prin separarea celor trei puteri în stat.

Totodată, în aliniatul (2) al articolul 2 al Constituției Republicii
Moldova prevede că: Nici o persoană particulară, nici o parte din popor, nici
un grup social, nici un partid politic sau o altă formaţiune obştească nu poate
exercita puterea de stat în nume propriu. Uzurparea puterii de stat constituie
cea mai gravă crimă împotriva poporului.

Astfel, cele trei puteri în stat: puterea legislativă, puterea executivă și
puterea judecătorească trebuie să-și exercite atribuțiile numai în limitele
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prerogativelor proprii, fiecare dintre ele fiind independentă una față de alta,
totodată fiind reglementate strict de normele constituționale. Fiecare autoritate
are domeniul special și separat, este înzestrat cu putere statală, astfel încât
niciuna să nu uzurpeze atribuțiile celeilalte.
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VOTUL MIXT-PERICOL AL SUVERANITĂȚII REPUBLICII
MOLDOVA ÎNTR-O SOCIETATE SLAB INFORMATĂ

Grigore VIERU,
doctorand

Universitatea de Stat din Moldova

Rezumat
Sistemul electoral joacă un rol important în societatea contemporană,
reprezintă un fundament prin care se exteriorizează în societate dorința reală
a poporului, fapt ce determină evoluția politică, socială și economică a
statului. Pentru ca evoluția în cauză să nască o democrație ideală într-o
realitatea urmează că acest sistem electoral să fie adoptat la caracteristicile
societății. O caracteristica a societății reprezintă libertatea informației care
stimulează achitabilitatea socială și generează dezvoltarea democrației.
Masele informaționale ajută la exercitarea suveranității statului, fiind scoarța
protectoare. Astfel, o societate slab informată reprezintă o societate
vulnerabilă la factorii de ingerință internă și externă.
Cuvinte-cheie: sistem electoral, funcție cultural-educativă, suveranitate,
popor, scrutin majoritar, scrutin proporțional, scrutin mixt, informație.

Motto:
Democraţia are nevoie de o virtute: încrederea. Fără ca aceasta să fie

construită, nu poate exista o democraţie adevărată.
Victoria Champs

Republica Moldova reprezintă un stat tânăr care în urma părăsirii
blocului dictatorial-socialist, abia în anul 1991 își declarară independența și
începe să-și construiască propriul său sistem democratic bazându-se pe
principiile fundamentale ale democrației, precum: garantarea drepturilor
fundamentale ale omului, suveranitatea poporului, separarea celor trei puteri în
stat, alegeri libere și echitabile, dreptul la informare și existența mijloacelor de
informare în masa care să se manifeste liber, etc.

Unul dintre cele mai complexe principii ale democrației este
reprezentant de alegeri libere și echitabile, act exclusiv ce permite poporului
să-și manifeste dorința de delegare a suveranității către o autoritate supremă
politică, adică statul.

Totodată, alegerile reprezintă un mecanism juridic instalat prin actele
legislative ale statutului și care legalizează procesul de exteriorizare a voinței
corpului electoral întru instalarea, menținerea și exercitarea puterii de stat.

După obținerea independenței Republicii Moldova, una din dificultăți
era adaptarea principiului alegerilor libere și echitabile la cultura politico-
juridică a cetățeanului simplu cu o dezvoltare intelectuală medie,întrucât de-a
lungul istoriei Basarabiei integrate în Uniunea Republicilor Sovietice
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Socialiste nu au existat alegeri libere,astfel alegerile se manifestau prin
alegerea unui singur candidat, adică a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.

Totodată, renumitul dictator Stalin zicea: „Nu contează cine votează.
Contează cine numără voturile.” – fapt ce denotă că populația nu era integrată
în viața politică a statului și nu se ducea o educare pentru manifestarea liberă
electorală în societate, fiind lipsiți de dreptul la alegeri libere, ori doar dorința
reală a poporului reprezintă o societate liberă.

Astfel, în practică dorința reală a poporului poate fi anulată sau
modificată din cauza complexității deosebit de sofisticate a mecanismului
electoral care în esență nu este bine cunoscut, fapt datorat nivelului intelectual
sau unei mase de informații supuse controlului din partea actorului politic sau
altor forțe exterioare.

Sistemul electoral reprezintă un ansamblu de norme și relații sociale
prin care se aleg organele colegiale si individuale ale statului, prin vot, de către
cetățeni. (NĂSTASE, 2005, p.167)

În prezent, doctrina și practica constituțională întruchipează trei tipuri
de sisteme electorale: majoritar, proporțional și mixt, fapt interesant că o
democrație tânără ca Republica Moldova, în 27 ani de independență a reușit de
acum două din ele să le practice, iar al treilea urmează să-l practice la 24
februarie 2019.

Rolul important al sistemele electorale reprezintă menirea de a converti
voturile corpului elector în mandate, fapt ce propulsează actorii politici în
funcții de exercitare a suveranității naționale, fiind aleși prin vot de către
cetățeni în mod direct sau în mod indirect, în cadrul regimurilor democratice.

Un factor important de influență a exercitării suveranității naționale îl
reprezintă sistemul de scrutin. În funcție de normele care reglementează
sistemul de scrutin, este stabilit și modul de atribuire a mandatelor între partide
și candidați. Clasificarea dată se datorează modului de repartizare a mandatelor.

Doctrinarul J.-L.Parodi, puncta că orice mod de scrutin, dincolo de
transformarea voturilor în locuri, constituie un element fundamental al
procesului global de formare a unei puteri majoritare. El are în mod necesar
consecințe asupra numărului actorilor politici, asupra autonomiei și capacității
lor de acțiune, asupra condițiilor, locurilor și momentelor alianțelor și
înfruntărilor lor, asupra nașterii, duratei și morții guvernămintelor care le sunt
rezultat, asupra înăspririi sau relaxării constrângerilor instituționale, asupra
principiului ce legitimizează ansamblul politic și asupra percepției generale a
acestuia.(PARODI, nr.32/185)

Sistemul majoritar. În prezența unui sistem electoral majoritar, se
proclamă învingători candidații care au obținut în primul tur sau în al doilea tur
cel mai mare număr de voturi exprimate. Pe de o parte, acesta corespunde
funcțiilor pe care le au alegerile de a forma organele statului ce vor exercita
suveranitatea națională, de a le legitima exercitarea acesteia, însa, pe de altă
parte, această caracteristică a scrutinului nu reflectă cu exactitate starea reală a
curentelor politice si nici voința generală a poporului.
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Totodată, doctrinarul M. Duverger pentru prima dată distinge sistemul
majoritar: între sistemul majoritar cu un singur tur (pluralitar) - Legea lui
Duverger, care favorizează sistemele bipartidiste, și sistemul majorității simple
cu două tururi de scrutin împreună cu sistemele proporționale, care favorizează
multipartitismul - Ipoteza lui Duverger.( RIKER, 1982, Vol. 76, Nr. 4)

Sistemul electoral majoritar comportă două variante:
- scrutin majoritar nominal;
- scrutin majoritar de listă.
Scrutinul uninominal se pune în funcțiune în cazul în care este pus sub

bătaie un singur mandat în fiecare circumscripție. Acest tip de scrutin prevede
o organizare mai simplă, dar putând fi practicat într-unul sau două tururi de
alegeri. Actualmente scrutinul dat este întâlnit în Marea Britanie și Statele
Unite ale Americii.

Totodată, în practică se întâlnește și scrutinul uninominal, majoritar – la
un tur fiind puse în joc mai multe mandate pentru o circumscripție: sistemul
japonez. Astfel rezultă că sistemul japonez de alegere a reprezentanților este
nominal, întru cât circumscripțiile sunt relativ mari și cu multe locuri puse în
joc. Fiecare cetățean cu drept de vot are dreptul să voteze doar pentru un singur
candidat( spre deosebire de sistemul plurinominal unde cetățeanul are dreptul
să voteze atâtea persoane cîte locuri sunt puse în concurs).

Parlamentului de legislatură a XII-a al Republicii Moldova, a fost ales
în primăvara anului 1990 la 23 mai când au avut loc primele alegeri
parlamentare pe principii noi, în baza sistemului electoral majoritar, cu
majoritate simplă în două tururi de scrutin. Candidații la mandatul de deputat
erau propuși de colectivele de muncă și organizațiile obștești, chiar și de
partidul comunist – care reprezenta unicul partid existent din acea perioadă.
Astfel, fiind create 380 de circumscripții uninominale, iar numărul candidaților
varia într-o circumscripție electorală de la 2 la 20 de persoane. În pofida lipsei
unui pluralism politic veritabil, alegerile au constituit, totuși, o primă
competiție electorală reală.

Reprezentarea proporțională. Acest sistem electoral, reprezintă unul
dintre cele mai democratice, întrucât reprezentarea proporțională presupune
repartizarea locurilor în funcție de proporția voturilor exprimate pentru o listă
din suma totală a voturilor exprimate valabil.

Astfel, putem afirma cu certitudine că sistemul proporțional tinde să
asigure o reprezentare cât mai echitabilă în justiția electorală.
Esențial sistemul reprezentării proporționale, constă în determinarea aritmetică
a raporturilor dintre forța numerică și puterea politică, de a restaura proporția
dintre reprezentanți și reprezetați.( Guceac, 2005, p.233)

Sistemul reprezentării proporționale prezintă mai multe formule:
1.reprezentarea proporțională integrală – reprezintă un sistem

electoral care încearcă să lase cât mai puține voturi neprezentate. El încearcă
transferarea procesului de repartizare a mandatelor și respectiv resturilor pe
plan național. Reprezentarea proporțională integrală cunoaște două metode:
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a. prima metodă este atunci cînd întreg teritoriul este o singură
circumscripție, caz utilizat în Republica Moldova din 1994 și până la adoptarea
legii nr.154/2017;

b. a doua metodă are loc prin repartizarea resturilor pe plan național,
adică se determină locurile suma voturilor fiecărui partid rămase
nereprezentate la numărul de locuri vacante.

2.reprezentarea proporțională aproximativă – reprezintă varianta
care la repartiția resturilor electorale se face la nivelul circumscripției, și care
are mai multe metode:sistemul celui mai mare rest, sistemul celei mai mari
medii, etc.

În concluzie, putem afirma cu certitudine că sistemul reprezentării
proporționale reprezintă pentru Republica Moldova cel mai eficient sistem
electoral, întrucât populația fiind ieșită dintr-un grup totalitar urmează să se
adapteze la blocul liberalist și să-și continue dezvoltarea politico-juridică întru
creare unei democrații suverane. Totodată, prin acest sistem este realizată cât
mai eficace suveranitate națională.

Sistemele electorale mixte. Sistemele electorale mixte reprezintă niște
hibride încrucișate ale sistemul majoritar și a sistemului de reprezentare
proporțională pe listă de partid. Astfel, vorbind putem concepe o infinitate de
așa gen de sisteme.

În principiu acest sistem electoral se reprezintă prin alegerea unor
membri din adunarea legislativă prin vot uninominal, iar ceilalți membri ai
adunării legislative pe listă de partid, adică fiecare alegător are dreptul de a-și
exercita două voturi, unul pentru candidatul din circumscripția uninominală și
alta pentru lista de partid.

Sistemul mixt în Republica Moldova. La 20.07.2017, de către
Parlamentul Republicii Moldova se adoptă o nouă normă electorală, adică
Legea nr.154, prin care din nou sistemul electoral este supus modificărilor din
temelii, care este identificat în art.73 alin.(2) al actului legislativ nominalizat
și stabilește că alegerile Parlamentului se efectuează în baza unui sistem de
vot mixt (proporţional şi majoritar) într-o circumscripţie naţională şi în
circumscripţii uninominale.

Fapt, ce face că Parlamentul de legislatura a XXI-a va fi ales la 24
februarie 2019 prin votul mixt, adică 50 de mandate vor fi puse sub lupta
votului proporțional într-o singură circumscripție la nivel național, iar 51 de
mandate vor fi repartizate prin votul circumscripțiilor uninominale, adică 48 pe
teritoriul Republicii Moldova și altele trei pentru diasporă.

Or, aceasta grabă de modificare a sistemelor electorale trezește semne
de întrebare, oare reprezintă o evoluție a națiunii române și altor minorități
naționale din acest stat Republica Moldova pentru o democrație autentică, ori
fictivitatea acestui stat este doar o aparență a democrației actorii oculți din
spatele acestor modificări urmăresc un singur scop acela ca puterea să rămână
în continuare în mâinile aceleiași clase politice care stăpânesc pârghiile
economice și puterea statală.
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Pornind de la cele enunțate mai sus, putem afirma că forma sistemului
electoral urmează a fi adaptat numai la societatea față de care urmează acesta
să fie aplicabil, ținându-se cont forma statului, adică unitar sau federal,
sistemul partid din acest stat, de nivelul cultural-educativă al cetățenilor și
evoluția acestei societăți în ultima perioadă, etc.

Astfel, creând o simbioză între toți acești factori care stau la baza
acestei societăți am putea adopta un sistem electoral care să-i reprezinte și să le
proiecteze dorința reală a acestui corp elector.

Cum am relatat mai sus, un factor important îl reprezintă nivelul
cultural-educativ al cetățeanului, factor ce reprezintă potențialul intelectual și
spiritual al omului de a înțelege și delibera liber în cadrul procesului electoral,
care este dirijat de funcții educative culturale a statului.

Funcția cultural-educativă. Or, această funcție reprezintă una din
principalele atribuții ale statului Republica Moldova. Prin care acesta ajută
cetățenii la crearea propriilor identități, de a socializa între ei, manifesta
punctul lor de viziune și totodată de a-și găsi în societate rolul său.

Funcția cultural-educativă se manifestă prin crearea unu-i mediu
multidimensional, prin care instituțiile statului intersectează cu mediul cultural,
cu mediul formativ, cu mediul educativ și spiritual, adică: mass-media, școală,
bibliotecă, familie, teatre, etc, întru crearea individual de a-și alege singur
soarta și rolul său în societate.

Astfel, transpunând funcția cultural educativă prin prisma sistemelor
electorale putem afirma că, formarea continuă a alegătorului se datorează
universului de cunoaștere al receptorilor prin documentare de tip artistic sau
publicistic, transmițând informații care la rândul său influențează sau definesc
opinii, concepții, îngreunează,favorizează sau manipulează ca rezultat
perceperea unor proceduri sau fenomene din realitatea sectorului electoral și
real, care aduce atingerea directă și indirectă asupra discernământului
alegătorului.

Pericolul votului mixt în lipsa funcției cultural-educative. Ținând
cont de cele menționate mai sus putem afirma, că lipsa unei informări corecte
și echidistante asupra sistemului electoral care urmează a fi pus în
aplicabilitate pune în pericol voința reală a cetățeanului, care la rândul său din
neștiință prin organizarea politico-juridică a procedurii de legitimare a
democrației reprezentative va propulsa în organele reprezentative, personaje
obscure care vor exercita suveranitatea Republicii Moldova în interes personal
și vor subjuga voința reală a poporului.

Lipsa unei informări corecte și echidistante se datorează eșecului
funcției statale educativ culturale, care în perioada independenții Republicii
Moldova a fost abandonată de corpul politic de izbeliște sau chiar este folosită
în scopuri înguste de partid și de manipulare a maselor sociale.

Or, absența unei educații civice încă de pe băncile școlii, face ca
cetățeanul sa ducă lipsă de cunoștințe generale ce ține de esența și
funcționalitatea statului, factor care afectează în mod direct și sistemul
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electoral, care este mijlocul principal prin care poporul își aleg exercitorii
suveranității.

Totodată, lipsa de biblioteci active și literatură de specialitate duce din
nou la abolirea voinței alegătorului, prin lipsa necunoașterii mecanismelor
juridice care stau la baza sistemului electoral.

Un alt izvor important de informație reprezintă mass-media, care
reprezintă unicul izvor de informare a cetățenilor în lipsa celorlalte acte de
documentare sociale, însă acest izvor este trecut sub tutela actorilor politici
care din spatele lor manipulează opinia publicată și nu le reprezintă maselor
sociale toate aspectele sistemului electoral sau a vieții sociale, care la rândul
său să-și formeze propria opinie și sinteză ce este mai bine pentru alegerea
viitorului său.

Enumerând mai sus doar câteva izvoare principale care stau la baza
creării individului ca un alegător cu proprie opinie vom încerca să le expunem
prin prisma dezavantajelor sistemului mixt, care a fost implementat pentru
alegerile parlamentare din 24 februarie 2014.

Astfel, putem afirma lipsa de dezbateri pe plan local și național nu a
atras atenția a supra faptului delimitarea circumscripțiilor electorale, care sunt
disproporţionate ca suprafață şi ca număr de populaţie. Populația nefiind
informată că nu va fi o reprezentare echitabilă a voinței circumscripției,
întrucât dacă o circumscripție se formează din două unități administrativ-
teritoriale sau la o circumscripție nu sunt îndeajuns cetățeni va duce la alipirea
altor unități administrativ-teritoriale de rang inferior pentru atingerea pragului
stabilit de lege, ceea ce în mod direct v-a duce o inechitabilitate între candidați
și totodată o neprezentare a voinței populației necâștigătoare, și duce la
încălcarea principiului suveranității naționale, întrucât această își are izvorul
din întreaga masă a poporului.

Un alt factor reprezintă politica de informare prin care induc ură în
societate bazată pe caracterul etnic, ceea ce din nou pornește o discriminare
între cetățeni, deoarece se va opta pe caracter etnic în cadrul adunării
legislative, iar aceasta reprezintă o inechitabilitate electorală și duce la o
nereprezentare uniformă a poporului.

Populația Transnistriei, reprezintă o populație neinformată, dar cu drept de
vot, întrucât acest teritoriu nu este controlat de puterea constituțională a
Republicii Moldova, iar persoanele care locuiesc pe acest teritoriu dețin
cetățenia moldovenească și dreptul la vot, ceea ce pune din nou la îndoială
echitabilitatea scrutinului, deoarece în lipsa unui control asupra teritoriului și o
informare a populației pune la îndoială că votul acestor cetățeni este exercitat
liber, iar acești cetățeni au demonstrat că la ultimul scrutin prezidențial din
lipsa de informație și manipulări geopolitice că pot fi influențați.

În consecință, putem afirma într-o societate slab informată voința generală
a poporului care reprezintă izvorul suveranității naționale poate fi manipulat,
ceea ce poate conduce la încălcarea principiului suveranității și totodată la o
ingerință externă în suveranitatea statului nostru.
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Concluzie. Analizând cercetările aduse în acest text, putem afirma cu
certitudine că pentru exercitarea suveranității într-o democrație reprezentativă,
urmează ca funcția educativ culturală a statului să fie exercitată întru binele
general, orice cetățean urmează să aibă acces la mai multe surse de informație.

Astfel, toate instituțiile tangențiale funcției educativ–culturale urmează să
aibă o aptitudine promptă și de arbitrare, să permită existența și acces liber la
mai multor izvoare de documentare întru crearea personajului individual cu
proprie opinie, care ar fi imposibil de manipulat.

Fapt ce urmează ca statul prin intermediul instituțiilor de învățământ să
ducă o educare civică a tânărului cetățean, care odată ajuns la majorat să
dezvolte sentimental responsabilității față de societatea din care face parte și
față de sine, totodată educare civică va duce însușirea unor reguli care-i va
permite să aibă propria viziune.

Totodată, existența mass-mediei libere și echidistante va permite crearea
unui mediu favorabil pentru implementare oricărui sistem electoral care prin
acțiunile sale de informare corecte ar implica cetățenii în viața politică a
statului creând puncte de rezistență, factor important în adaptarea democrației
reprezentative la nivelul societății.

Sistemul electoral mixt nu reprezintă o realitate pentru Republica Moldova,
deoarece încalcă în mod direct suveranitatea acesteia, întrucât populația nu
conștientizează riscurile care urmează să se nască din acest sistem electoral,
întrucât sursele de informații reprezintă fake news și îs subordonate direct
politicului, și reprezintă un pericol în luarea deciziei de către alegător.

Astfel, o societate slab informată reprezintă o victimă în mâinile
politicienilor în cadrul sistemului electoral mixt, întrucât informațiile false vor
fi cele care stau la baza exprimării votului de către cetățean, factor ce
propulsează în organele reprezentative personale.

Totodată, votul mixt va crea o discrepanță de reprezentare a poporului
bazată prin propulsarea în forumul suprem legislative a persoanelor alese pe
caracter etnic, fapt ce nu va fi reprezentată întreaga națiune.
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Abstract
State sovereignty over airspace does not exclude, but on the contrary,
presupposes international and multilateral cooperation between the states to
regulate navigation and international civil transport. The systematic
improvement of the legal framework of international civil aviation cooperation
has facilitated the expansion of civilian air transport despite of the difficulties
caused by World War II, with contributions on the intensification of exchanges
of material and spiritual values, better knowledge of people, cultures and
civilizations. World War II lets up the development of peaceful activities, but
the requirements of developing and enhancing civilian cooperation in civil
aviation have been established in the years since the end of the war.
Keywords: civil aviation, airspace, sovereignty, cooperation.

Perfecționarea sistematică a cadrului juridic al cooperării
internaționale dintre state în domeniul aviației civile a facilitat expansiunea
transporturilor aeriene civile contribuind în ciuda dificultăților cauzate de al
doilea război mondial, la intensificarea schimburilor de valori materiale şi
spirituale, la o mai buna cunoaștere a oamenilor, culturilor şi civilizațiilor.
Spaţiul aerian este identificat ca o componentă a teritoriului de stat ce
reprezentă coloana de aer situată deasupra spaţiului terestru şi acvatic al
statului. Reglementările privind spaţiul aerian au început să se dezvolte după
1900, când, ca urmare a progreselor rapide în domeniul aviaţiei, astfel, a apărut
necesitatea reglementării navigaţiei aeriene, a creării unor norme de drept
internaţional public, care să guverneze activitatea statelor în aer. Pe plan
internaţional principiul suveranităţii statului asupra spaţiului aerian a fost
stabilit prin Convenţia de la Paris din 1919 privind navigaţia aeriană şi
reafirmat prin Convenţia adoptată la Conferinţa asupra aviaţiei civile
internaţionale de la Chicago din 1944, precum şi prin alte tratate multilaterale,
ca şi prin reglementări naţionale, acest lucru presupune colaborarea
internaţională în vederea reglementării navigaţiei şi transporturilor civile
internaţionale.

În legislaţia Republicii Moldova Codul aerian al RM din 21.12.2017
ce va intra în vigoare în luna martie a anului 2019 găsim noţiunea de spaţiul
aerian național, care reprezintă coloana de aer situată deasupra teritoriului de
suveranitate al Republicii Moldova, pînă la limita inferioară a spaţiului
extraatmosferic. Astfel, în spaţiul aerian naţional se pot desfăşura: a) trafic
aerian general; b) trafic aerian operaţional; c) activităţi civile sau militare
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legate de utilizarea spaţiului aerian. Legiuitorul menționează că spaţiul aerian
naţional cuprinde: a) spaţiul de trafic aerian ce reprezintă porţiunea din spaţiul
aerian naţional unde se permite activitatea aeronautică, precum şi terenurile
destinate decolărilor şi aterizărilor, indiferent de apartenenţă şi de natura
activităţii de zbor; b) zonele rezervate ce reprezintă porţiunile din spaţiul
aerian naţional destinate unor activităţi aeronautice militare, activităţilor
aeronautice de şcoală, de sport aeronautic, de încercare şi de omologare a
aeronavelor, de natură utilitară şi altele similare, precum şi altor activităţi
stabilite prin reglementări specifice; c) zonele reglementate constituite din
zone periculoase, zone cu restricţii sau zone interzise, precum şi căile aeriene
condiţionale şi zonele de activitate comună în zona de frontieră de stat.

Având în vedere aceste considerente, după identificarea reglementării
naţionale cu referire la noţiunile de spaţiul aerian naţionale ne propune să
realizeze o scurtă prezentare a evoluţiei cadrului juridic internaţional şi
european privind spaţiul aerian. Suveranitatea statului asupra spațiului său
aerian nu exclude, ci dimpotrivă, presupune colaborarea internațională şi
multilaterală în vederea reglementării navigației şi transporturilor civile
internaționale.

Tradițiile înaintate şi politica statului în ceea ce privește dezvoltarea
cooperării şi a relațiilor internaționale în domeniul aviației civile,
transporturilor aeriene civile, industriei aeronautice şi construcțiilor
aeroportuare, participării la încheierea Convențiilor, Acordurilor şi
Aranjamentelor multilaterale şi bilaterale ale Republicii Moldova, denotă
interesul statului în dezvoltarea şi modernizarea permanentă a acestui
important sector al economiei naționale, participării active a statului la
sistemul aranjamentelor internaționale, având drept scop utilizarea aviației în
transportul de călători, mărfuri şi trimiteri poștale, a turismului aerian, în
cunoașterea şi apropierea dintre țări şi popoare, a culturii şi civilizației acestora.

Perfecționarea sistematică a cadrului juridic al cooperării
internaționale dintre state în domeniul aviației civile a facilitat expansiunea
transporturilor aeriene civile contribuind în ciuda dificultăților cauzate de al
doilea război mondial, la intensificarea schimburilor de valori materiale şi
spirituale, la o mai buna cunoaștere a oamenilor, culturilor şi civilizațiilor.

Interesul comunităţii internaţionale ca urmare a dezvoltării
tehnologiilor şi interesului social asupra transportului aerian a determinat un
cerc de state la inițierea şi semnatare a primei Convenției internaţionale pentru
reglementarea navigației aeriene internaționale încheiată la Paris la 13
octombrie 1919 – aceasta fiind primul instrument juridic internațional
multilateral în domeniul dreptului aerian. Semnarea acesteia atestă interesul
manifestat de state pentru problemele navigației aeriene internaționale, ale
transporturilor aeriene civile. Consider oportun să remarc faptul că statul
nostru vecin - România s-a situat încă din perioada interbelică printre primele
6-8 state din lume constructoare de avioane ceea ce semnifică interesul şi
capacitatea țării noastre referitor la perfecționarea cadrului juridic al cooperării
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statelor interesate în dezvoltarea navigației aeriene, a construcției de avioane şi
a amenajărilor aeroportuare.

Trebuie să menţionăm că Convenţia de la Paris din 1919 cu referire la
navigaţia aerienă prevedea acordarea de către fiecare stat în parte, pe timp de
pace, a libertăţii de trecere inofensivă peste teritoriul său pentru aeronavele
civile altor state contractante. Cert este faptul că această libertate putea fi
restrânsă de statul respectiv pentru raţiuni de ordin militar sau în interesul
securităţii publice (Diaconu, 2007 p. 272).

În acest context general menționez despre existența relațiilor în acest
domeniu între România şi Franța în domeniul transporturilor aeriene civile,
construcțiilor aeronautice şi aeroportuare. Astfel, în baza unui aranjament
bilateral la 23 aprilie 1920, din inițiativa lui Aristide Blank, președintele Băncii
Române Marmorosch Blank şi a lui Pierre de Fleurieu a fost creată Compania
Franco-Română de Navigație Aeriană (C.F.R.N.A.).

În anul 1922 Compania Franco-Română de Navigație Aeriană a
inaugurat prima linie de transport călători din lume pe distanța: Paris-
Strasbourg-Viena-Budapesta-București-Constantinopol cu o lungime de 2790
km cu posibilitatea de prelungire spre Praga-Varșovia şi Belgrad.

Astfel s-a materializat în practică una din ideile susținute de renumitul
jurist, diplomat, om politic şi de stat român Nicolae Titulescu, care în timpul
lucrărilor Conferinței de Pace de la Paris, din 1919-1920 a relevat necesitatea
creării unei legături permanente dintre statele din vestul continentului cu cele
din sud-estul Europei prin intermediul aviației civile care trebuia să-şi
redobândească rolul ei de factor de pace în opera de cunoaștere, apropiere,
intensificare a colaborării dintre oameni, dintre state şi popoare (Titulescu,
2017, p.196).

Astfel, statele Europei centrale şi orientale printre care se aflau
numeroși prieteni ai Franței, inclusiv România, prin intermediul unei linii
aeriene regulate - erau în strânse legături cu cele din centrul şi vestul
continentului.

De la Atlantic și pînă la Bosfor şi Dardanele pe țărmul Mării Negre,
prin intermediul unui expres aerian, cooperarea între state se intensifica din ce
în ce mai mult, așa cum releva N. Titulescu "Aviația, armă teribilă de război -
trebuie să devină un instrument de pace" şi cooperare între state şi națiuni
libere, independente, suverane, egale în drepturi (Grecescu, 1982, p. 27-28).

Pe lângă relațiile speciale ale României cu Franța şi celelalte state
aliate din perioada primului război mondial şi-au amplificat raporturile
bilaterale cu țările vecine în domeniul transporturilor aeriene civile, precum
statele din Mica înțelegere şi înțelegerea Balcanică, aviația contribuind la
crearea unui climat de pace şi colaborare în Balcani şi în Europa.

Vorbind în continuare despre România, aceasta a participat la
negocierea, semnarea, ratificarea și aderarea la Convenții internaționale de
interes general privind dezvoltarea transporturilor aeriene civile, printre care
menționăm Convenția de la Varșovia pentru unificarea unor reguli privitoare la
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transportul aerian internațional din 12 octombrie 1929; Convenția sanitară
internațională pentru navigația aeriană, semnată la Haga la 12 aprilie 1933;
Convenția pentru unificarea anumitor reguli cu privire la daunele cauzate de
către aeronave terților pe pământ semnată la Roma la 29 mai 1933, etc.

În perioada interbelică, România a luat parte activă la activitatea
organizațiilor internaționale din domeniul aviației civile printre care relevăm;
Comisia Internațională pentru navigație aeriană (CINA) organizație
internațională guvernamentală specializată în domeniul aviației civile creată în
baza dispozițiilor Convenției de la Paris din 1919 și plasată sub înalta
autoritate a Societății Națiunilor Comitetului internațional tehnic al experților
juriști în domeniul dreptului aerian (CITEJA), cu sarcina de a milita pentru
dezvoltarea şi unificarea dreptului aerian.

De asemenea, România a participat ca membru fondator la activitatea
Federației Aeronautice Internaționale. În perioada 1930-1941, președintele
acestei organizații a fost prințul George Valentin Bibescu, cunoscut pilot,
industriaș şi om politic, care a desfășurat o desăvârșită activitate pentru
dezvoltarea şi propășirea aviației naționale şi internaționale, a sporturilor
aeronautice. Implicându-se în mod deosebit în organizarea şi desfășurarea
concursurilor şi întrecerilor aeronautice, a propagandei sporturilor cu ajutorul
avionului şi chiar a progresului industriei producătoare de aparate de zbor,
George Valentin Bibescu în calitate de președinte al F.A.I. a manifestat un
interes deosebit şi pentru explorarea deschiderii de noi linii aeriene în Africa şi
Asia, precum şi în obținerea de facilități comerciale, pentru transportul de
pasageri, mărfuri şi trimiteri poștale, pentru dezvoltarea turismului aerian. O
dovadă în acest sens o constituie cele câteva raiduri aeriene, întreprinse de
George Valentin Bibescu în Africa şi Asia împreună cu aviatori români
celebrii ca: George Bănciulescu, Traian Burduloiu şi Radu Beller, însoțiți de
renumiți piloți francezi şi britanici precum şi scrisoarea trimisă de el în calitate
de președinte al F.A.I. ziarului londonez "Times" publicată la 8 ianuarie 1935
în urma unei decizii luate la Congresul F.A.I. din octombrie 1934 de la
Washington.

În această scrisoare el relevă printre altele ca guvernele să faciliteze
transporturile aeriene civile şi să înlăture restricțiile impuse de autorități în
ceea ce privește formalitățile vamale, aeroportuare şi polițienești. "Dacă
puterile lumii ar afla că prosperitatea merge înainte odată cu călătoriile
turistice, că turiștii distribuie bogăție la trecerea lor, această politică de
obstrucție ar înceta. Puterile s-ar strădui deci să atragă pe călători cu avionul
înființând linii de transporturi libere şi simplificând formalitățile de vamă",
sublinia președintele F.A.I.

Scrisoarea lui George Valentin Bibescu se constituie într-o veritabilă
pledoarie pentru înlăturarea unor restricții impuse de state în calea zborurilor în
scop comercial şi turistic cu avionul, într-o autentică susținere a libertăților
aerului, idee care-şi croia drum în acele condiții istorice şi care a fost
consacrată, peste zece ani în dispozițiile Convenției de la Chicago din 7
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decembrie 1944 şi cu deosebire în Acordul relativ la transportul aerian
internațional în Anexa 9 a acesteia în care sunt definite cele 5 libertăți ale
aerului, corelându-se astfel principiile suveranității statelor asupra spațiului
aerian cu exigențele facilitării navigației aeriene.

Atât CINA cât şi F.A.I. în perioada interbelică şi-au adus o
substanțială contribuție la dezvoltarea cadrului juridic al navigației aeriene, a
transporturilor aeriene civile, a concursurilor sportive aeronautice, a turismului
aerian.

Instrumente ale colaborării în spațiul aerian
Cel de-al doilea război mondial a împiedicat dezvoltarea unor

asemenea activități pașnice, însă exigențele dezvoltării şi amplificării
colaborării dintre state în domeniul transporturilor aeriene civile s-au pus cu
toată acuitatea încă în anii de la sfârșitul acestuia, când se întrevedea cu
certitudine zdrobirea puterilor Axei care au provocat cel de-al doilea cataclism
mondial şi se prevedea chiar necesitatea conversiunii industriei aeronautice a
aliaților la producția de pace şi explozia transporturilor aeriene civile.

Se punea totodată problema creării unui nou cadru juridic pentru
dezvoltarea aviației civile internaționale de după război, pentru crearea unor
noi organizații internaționale în acest domeniu, care s-a reflectat în Convenţia
de la Chicago din 7 decembrie 1944, care a creat şi Organizația Aviației Civile
Internaționale, cu sediul la Montreal, Canada.

Astfel, reprezentanții a 52 de state invitate la Chicago de guvernul
S.U. A., care s-au reunit la l noiembrie 1944 şi prin negocieri laborioase au
reușit să ofere lumii într-un timp record noul "Cod aerian", concretizat într-o
"Convenție", 3 "Acorduri" şi 12 Anexe tehnice care s-au înmulțit între timp
ajungând până în prezent la 19, astfel:

Anexa l Licențe de personal;
Anexa 2 Regulile aerului;
Anexa 3 Meteorologie;
Anexa 4 Hârți aeronautice;
Anexa 5 Unități de măsură în telecomunicații;
Anexa 6 Exploatarea operativă a aeronavelor;
Anexa 7 Marca de naționalitate şi însemnele de înmatriculare;
Anexa 8 Certificatele de navigabilitate a aeronavelor;
Anexa 9 Facilități;
Anexa 10 Telecomunicații aeronautice;
Anexa 11 Servicii de navigație aeriană;
Anexa 12 Căutare şi Salvare;
Anexa 13 Anchetarea accidentelor de aviație;
Anexa 14 Aerodromuri;
Anexa 15 Serviciile de informare aeronautică;
Anexa 16 Protecția mediului înconjurător;
Anexa 17 Securitatea aeronautică;
Anexa 18 Transportul în siguranță a bunurilor periculoase;
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Anexa 19 Managementul siguranței zborurilor.
Convenția de la Chicago din 7 decembrie 1944, împreună cu Anexele

sale reprezintă cea mai amplă reglementare juridico-tehnică din istoria aviației
civile, care a creat cadrul juridic instituțional, precum şi Organizația Aviației
Civile Internaționale, care timp de o jumătate de secol a jucat un rol pozitiv şi
constructiv în dezvoltarea şi propășirea aviației civile internaționale.

Convenția de la Chicago constituie de asemenea fundamental tuturor
celorlalte reglementări internaționale multilaterale adoptate după elaborarea ei
în domeniul aviației civile şi până în prezent. Dispozițiile Convenției şi ale
celorlalte acorduri au oferit şi constituie cadrul juridic general al încheierii
acordurilor aeriene bilaterale între state în domeniul transporturilor aeriene
civile, care au condus la expansiunea internațională a transporturilor de acest
gen după al doilea război mondial şi în prezent.

Dispozițiile Convenției şi Anexelor sale care au contribuit la
unificarea regulilor utilizate în acest domeniu, având drept scop creșterea
siguranței, regularității, rapidității şi eficienței economice a transporturilor
aeriene, care potrivit preambulului acesteia trebuie să fie subordonat menținerii
"prieteniei şi înțelegerii între națiunile şi popoarele lumii". Convenția de la
Chicago împreună cu instrumentele normative create în perioada interbelică şi
cu modificările aduse ulterior, îndeosebi "Regimului de la Varșovia", încă
susceptibil de perfecționare şi ameliorare, asigură amplificarea internațională a
transporturilor aeriene civile, reprezentând totodată o dezvoltare progresivă a
dreptului aerian.

România a devenit parte la Convenția de la Chicago la 24 aprilie 1965
prin aderare, deci la peste două decenii de la elaborarea acesteia şi crearea
OACI, răstimp în care aviația noastră civilă s-a călăuzit după legile şi
instrucțiuni l le naționale în consonanță cu dispozițiile internaționale care-i
erau opozabile. Spre deosebire de România, Republica Moldova a aderat la
Convenția de la Chicago la 1 iulie 1992.

Numeroase prevederi ale Convenției de la Chicago şi ale Anexelor
sale, precum şi a dispozițiilor altor convenții şi acorduri internaționale la care
România a aderat sau le-a ratificat ulterior, au fost receptate în legislația
internă, în Codul aerian, în Statutul personalului din aviația civilă - aflate în
curs de modificare şi adaptare potrivit exigențelor economiei de piață, cu
normativele tehnice ce cârmuiesc diferite aspecte ale activităţii aeronauticii
civile, care bazându-se pe experienţa mondială şi naţională stabilesc cadrul
organizării, funcţionării şi desfăşurării activităţii în toate sectoarele aviaţiei
civile din ţara noastră.

Împlinirea a mai mult de 50 de ani de la semnarea Convenţiei de la
Chicago şi de la crearea OACI constituie un moment important de analiză şi
reflecţie asupra drumului parcurs în dezvoltarea aviaţiei civile naţionale şi
internaţionale asupra progreselor şi neîmplinirilor şi mai ales cu privire la căile
şi modalităţile de ridicare a transporturilor aeriene civile române la nivelul
exigenţelor impuse de intrarea acestora în secolul şi mileniul următor.
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Dacă în 1944 la negocierile Convenţiei de la Chicago şi la crearea
OACI luau parte 52 state, în prezent numărul acestora se ridică la 174 cu
primirea Armenei, Azerbaidjanului, Croaţiei, Estonei, Letonei, Lituaniei,
Kazahstanului, Uzbekistanului, Republicii Moldova, Sloveniei şi Ucrainei.

Atunci s-au pus bazele unei activităţi coordonate pentru dezvoltarea
aviaţiei civile, care a condus la dinamizarea transportului aerian civil în
perioada de după al doilea război mondial concretizat în creşterea în anul 1992
faţă de 1983 cu peste l % a Produsului Naţional Brut (PNB) în preţuri
comparative, iar în ţările industrializate în jur de 1,5%, ca în ţările asiatice să
ajungă la 6%. în 1992 companiile aeriene ale statelor membre OACI au
transportat 1170 milioane de pasageri şi 17 milioane tone mărfuri, cu o creştere
sensibilă fată de 1991. Coeficientul de ocupare a serviciilor regulate (interioare
şi internaţionale) a fost în jur de 66% în 1992. Pe regiuni al lumii 38% din
volumul total (pasageri-marfa-poştă) a fost transportat de companiile aeriene
din America de Nord; 29% din Europa; 23% din Asia şi Pacific; 5% din
America Latină; 3% Orientul Mijlociu şi 2% din Africa. Zborurile comerciale
neregulate (charter) în total pasageri/kilometri au crescut în 1992 cu 12% faţă
de 1983.

În privința orelor de zbor s-a estimat că toate statele membre OACI
(cu excepția fostei URSS şi Chinei) au înregistrat în 1991 un total de 46
milioane ore şi 45 milioane ore în 1992.

În legătură cu exploatarea aeroporturilor menționăm că în 1991 numai
cele 25 mari aeroporturi din lume au tratat 711 milioane de pasageri. Creșterea
prețurilor la alimente, a salariilor personalului, a combustibilului, a taxelor
aeroportuare etc. a condus la ridicarea tarifelor în toate ţările în transportul
aerian. Se constată o reducere a numărului companiilor de transport aerian în
lume de la 1200 în 1991 la 1150 în 1992, precum şi o fuziune sau alianță mai
ales între marile companii din Australia, Canada, SUA şi Europa, precum şi
tendința de privatizare totală sau parțială a acestora, în ultimii zece ani a
crescut numărul şi calitatea avioanelor utilizate în transportul aerian în
serviciul companiilor aeriene de la 9132 în 1983 la 13.790 în 1992 (excluzând
parcul aerian al Chinei şi fostei U.R.S.S, precum şi comenzile de noi avioane
cu reacție, îndeosebi Boeing 737 şi Airbus A300).

Datorită recesiunii economice în lume şi transformărilor structurale
din țările Europei de est în anul 1992 s-a estimat o scădere a cheltuielilor
pentru transporturile aeriene regulate.

Această sumară radiografiere a transportului aerian în lume, a
remarcabilelor sale succese cât şi a unor neîmpliniri, ne permite ca pe baza
datelor furnizate de experții OACI să conchidem că la sfârșit de secol şi
început de mileniu vom asista la o nouă creștere şi perfecționare a acestui gen
de transport, la performanțe mai înalte sub raportul confortului, rapidității,
economicității, securității zborurilor, telecomunicațiilor prin sateliți, utilizate
de către aviație, cadrului juridic al cooperării dintre factorii pertinenți, al
progresului industriei constructoare de aeronave civile.
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Din punct de vedere juridic, se preconizează reluarea, aprofundarea şi
soluționarea următoarelor probleme:

- examinarea sistemelor mondiale de navigație prin sateliți (GNSS)
şi crearea unui cadru juridic;

- măsuri pentru accelerarea ratificării Protocoalelor de la Montreal
nr.3 şi asupra "Regimului de la Varșovia";

- studierea instrumentelor "Regimului de la Varşovia";
- responsabilitatea ce poate fi aplicată serviciilor de navigație aeriană
(ATS) şi responsabilitatea serviciilor de furnizare a serviciilor de
navigație aerienă;
În aceste circumstanțe statele studiază noi abordări ale fenomenului

transport aerian împreună cu factorii de decizie şi în consonanță cu exigențele
internaționale, cu politica generală a țărilor de trecere la economia de piață, de
modernizare a altor genuri de transport elaborându-și şi fundamentându-și
opțiunile şi în materie de transporturi aeriene, urmărind perfecționarea în
continuare a cadrului juridic bi şi multilateral, marketingului, managerialului,
privatizării unor sectoare, modernizării şi eficientizării acestui important
segment al economiei şi serviciilor în care se reflectă dinamica ramurilor de
vârf ale acesteia.

După cum am mai menționat în 1991 a fost creată Comisia
Internațională pentru Navigația Aeriană (CINA) subordonată Societății
Națiunilor. Totodată la începutul secolului pionierii aviației mondiale
românești Traian Vuia, Henri Coandă, Aurel Vlaicu dintre români, împreună
cu Santos Dumont, brazilian, Voisin, Mermoz, Louis Bleriot, francezi, fraţii
Wright americani, ş.a. se întreceau în crearea, perfecționarea şi pilotarea
aparatelor de zburat mai grele decât aerul, începând astfel tot mai tumultos era
aviației, cucerirea oceanului aerian, ca în prezent, la sfârșit de secol şi mileniu
să ne aflăm în era întrecerii pentru cucerirea şi exploatarea spațiului cosmic în
scopuri pașnice în interesul întregii umanități.

Mai trebuie menționate de asemenea meritele celebrului cercetător şi
întreprinzător britanic de origine italiană Gugliermo Marconi care este
creatorul Radarului, instrument indispensabil în ghidarea aviației, marinei,
precum şi în scopuri militare, care stă la baza telecomunicațiilor moderne prin
sateliți cu multiple utilizări.

Secolul şi mileniul următor vor duce cu certitudine la noi şi
impresionante realizări în cucerirea spațiului cosmic, a altor planete, în
perfecționarea tehnicii rachetelor spațiale şi a telecomunicațiilor prin sateliți, a
stațiilor orbitale, facilitând călătoriile științifice, turistice şi comerciale în
cosmos.

Cucerirea spațiului cosmic care are la bază zborul întemeiat pe noi
principii şi tehnologii nu a putut face abstracție de tot ce a fost realizat, mai
îndrăzneț şi mai avansat de către om în spațiul aerian, de tot ce s-a creat pe
tărâmul dreptului aerian. Dreptul cosmic s-a inspirat din dreptul aerian așa cum
dreptul aerian s-a inspirat din dreptul maritim.



554

Pe lângă omagiul ce trebuie adus pionierilor aviației românești şi
mondiale, cuceritorilor spațiului aerian şi mai apoi a spațiului cosmic, a
cosmonauților, a proiectanților şi inginerilor ce au creat complicata tehnică
spațială, să nu uităm nici prodigioasa activitate a juriștilor, a Comitetului
Juridic al OACI, a Comitetului pentru utilizarea pașnică a spațiului
extraatmosferic din cadrul ONU care prin știința lor, exprimând interesele
statelor în cauză, au creat normele de drept aerian şi apoi cosmic care
călăuzesc activitățile oamenilor în spațiul aerian şi cosmic în folosul umanității,
care au elaborat tratate şi lucrări științifice, studii prin care au fundamentat şi
dezvoltat știința dreptului aerian şi cosmic.

În acest sens, un rol important îl are Carta ONU şi înființarea
Organizației Națiunilor Unite, cea mai reprezentativă organizație a
contemporaneității, creată de state şi chemată să apere pacea şi securitatea
internațională, să favorizeze progresul economic şi social al tuturor națiunilor,
respectul plenar al drepturilor omului, asigurarea democrației şi libertății
pentru toți locuitorii planetei, între scopurile ONU şi ale OACI există
numeroase similitudini. Cele două organizații între care există o inseparabilă
filiației sunt esențialmente instrumente de pace şi cooperare între națiuni libere,
suverane, egale în drepturi.

Întregul areopag de instituții specializate ONU într-o manieră sau alta
cultivă marile valori ale democrației şi exigențele păcii, militează pentru
prevenirea, stingerea şi aplanarea conflictelor, a intoleranței şi suferințelor, a
ameliorării vieții oamenilor pentru făurirea unei mentalități de pace, concordie,
justiție internațională. Pot fi criticate unele acțiuni şi măsuri, o anumită
ineficientă a unor decizii întreprinse de omenire prin organizația actuală a păcii.
Dar atunci când toate statele, îndeosebi marile puteri, care poartă principala
responsabilitate pentru menținerea păcii şi securității internaționale, vor
coopera şi vor acționa cu bună credință, când vor renunța la unele interese
egoiste, animozitățile şi stările conflictuale locale, inclusiv cele cu implicații
internaționale pot fi soluționate în interesul tuturor. Se poate institui şi practica
pe scară largă în cadrul internațional diplomația prevenită întemeiată pe marile
principii ale dreptului internațional menită să prevină din fașă izbucnirea unor
conflicte din numeroase cauze, care aduc prejudicii localnicilor cât şi
comunității internaționale a statelor în ansamblu şi creează un pericol pentru
pacea generală.

De aceea nu se poate renunța şi abandona ceea ce omenirea a
dobândit timp de o jumătate de secol şi mai bine şi care are valoarea de bun
câștigat, de autoritate de lucru judecat, de experiență istorică pozitivă închinată
strădaniilor de pace, filosofici păcii, cooperării, dezvoltării protecției
drepturilor omului, a mediului înconjurător, întrajutorării pentru pace, stării de
pace ca stare fundamentală a vieții popoarelor.

Căci, aşa după cum pe bună dreptate releva N. Titulescu în perioada
interbelică reoferindu-se la cei care criticau minusurile Societății Națiunilor,
aşa cum fac unii oameni politici astăzi, văzând numai neîmplinirile ONU, cu
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viziunea sa prospectivă el preciza fără echivoc: "între un aparat defectuos
organizat în vederea păcii şi război, alegem pe primul". Să ne reamintim că
organizația actuală a păcii nu are viciile ce i se imputau Societății Națiunilor,
iar în decurs de o jumătate de secol, în ciuda deficiențelor şi ezitărilor ei, a
făcut să înceteze vocea tunurilor şi au prevalat în final tratativele, negocierile,
bunele oficii, reglementarea pașnică a diferendelor dintre state. Aşa a fost în
Coreea, Salvador, Cambodgia, Cipru, Haiti, Somalia, aşa va fi în Ruanda, în
Iugoslavia însângerată, în Orientul Apropiat şi Mijlociu, şi în alte zone ale
lumii bântuite de morbul războaielor civile, etnice, religioase, conflictelor de
frontieră sau pentru putere, de amestecul unor forțe şi puteri în diferendele
respective.

Cu toată fragilitatea păcii în jumătatea noastră de secol aceasta s-a
impus ca un imperativ şi războiul nuclear nu a izbucnit.

Aceasta cere în continuare noi eforturi perseverente în atingerea
scopului dorit căci aşa cum sublinia Boutros Boutros-Ghali, fostul Secretar
general al ONU în Raportul său "An Agenda for Peace", "Noi am învățat din
experiență şi învățăm şi mai mult că activitatea pentru pace nu ne lasă timp de
odihnă".

Şansele păcii au crescut după încetarea războiului rece şi a sucombării
regimurilor totalitare.

S-ar putea ca omenirea în secolul şi mileniul următor să nu mai
cunoască ravagiile războaielor trăite de generația noastră. Pentru aceasta însă
instituțiile de pace şi îndeosebi Organizația Națiunilor Unite, are posibilitatea
să-şi demonstreze şi mai pregnant eficacitatea şi să jaloneze cu fermitate şi în
ciuda tuturor dificultăților opera de salvgardare a păcii, să asigure viața pașnică
a popoarelor în era atomică şi a zborurilor cosmice.

Organizația Aviației Civile Internaționale a fost creată prin Convenția
de la Chicago din 1944 şi a devenit instituție specializată a ONU în anul 1947,
stabilindu-și sediul la Montreal - Canada. Acestei organizații îi este consacrată
Partea a Il-a a Convenției, în art. 44 fiind stipulate cu precizie scopurile nobile
ale acesteia:

Să asigure dezvoltarea ordonată şi sigură a aviației civile
internaționale în lumea întreagă;

Să încurajeze în scopuri pașnice tehnica construcției şi exploatării
aeronavelor;

Să încurajeze dezvoltarea căilor aeriene, a aeroporturilor şi a
instalațiilor de navigație aeriană pentru folosința aviației civile internaționale;

Să pună la dispoziția popoarelor lumii transporturile aeriene sigure,
regulate, eficiente şi economice de care au nevoie;

Să evite risipa economică provocată de concurența prea excesivă;
Să asigure ca drepturile Statelor contactate să fie integral respectate şi

ca fiecare Stat contactat să aibă o posibilitate echitabilă de a exploata
întreprinderi de transport aerian internațional;

Să evite orice discriminare între Statele contractante;
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h) Să amelioreze siguranța zborului în navigația aeriană internațională;
i) Să favorizeze, în general, dezvoltarea aeronauticii civile

internaționale sub toate aspectele sale.
Evident, între timp organizația şi-a asumat şi alte responsabilități în

consonanță cu scopul său şi care sunt definite în noile Anexe ale convenției şi
reglementări multilaterale ulterioare cum ar fi cele referitoare la: protecția
mediului înconjurător, transportul în siguranță al mărfurilor periculoase,
protecția aviaţiei civile internaționale contra actelor de intervenție ilicite etc.
Aceste noi direcții de activitate reflectă rolul activ şi tot mai cuprinzător al
acestei instituții specializate a ONU de a contribui la progresul general al
umanității, la opera de pace, cooperare şi securitate internaționala prin
intermediul unei aviații civile eficiente.

Convenția de la Chicago fixează drept scop al OACI elaborarea
principiilor de comunicații aeriene internaționale şi contribuția la dezvoltarea
rapidă a acestor comunicații. OACI îşi desfășoară activitatea pe plan tehnic,
juridic şi economic.

Organul suprem al OACI este Adunarea statelor participante la
Convenția de la Chicago (în prezent aproximativ 100), care este convocată
anual. Organul executiv - Consiliul - este ales de adunare pe termen de 3 ani şi
este format din 21 de membri. Atribuțiile tehnice şi administrative sunt
îndeplinite de un secretariat, condus de un secretar general numit de către
Consiliul executiv. OACI are birouri regionale la Paris, Cairo, Bangkok, Lima.

Pe lângă Consiliul executiv funcționează o serie de organe auxiliare
permanente şi temporare (Consiliul de aeronavigantei, Comitetul juridic,
Comitetul de ajutor colectiv pentru serviciile navigației aeriene etc.)-
Activitatea OACI s-a concentrat asupra elaborării unor norme privind
comunicațiile aeriene. Aceste recomandări în număr de 15 figurează ca anexe
ale Convenției de la Chicago şi sunt aplicate de statele membre, între ultimele
probleme dezbătute de OACI amintim cele legate de dezvoltarea
comunicațiilor cosmice, şi în primul rând a sateliților artificiali şi problemele
asistenței tehnice acordate statelor din Asia, Africa, America Latină.
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