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inVitatul noStru

„ŢARA NOAStRĂ EStE AL tREILEA INVEStItOR 
StRĂIN îN REPUBLICA MOLDOVA”

– Domnule Ambasador Pascal Le Deunff, tocmai 
s-a împlinit un an de când aţi preluat funcţia de 
Ambasador al Franţei în Republica Moldova. Prin 
ce s-a manifestat această perioadă în activitatea 
Dumneavoastră diplomatică?

– Anul 2018 a fost pentru mine un an de intensă ac-
tivitate diplomatică. În primul rând, pentru că Franţa şi 
Republica Moldova sunt ţări prietene. Preşedintele Re-
publicii Moldova a fost la Paris pe 11 noiembrie pentru 
a participa la celebrarea Centenarului de la sfârşitul 
Primului Război Mondial, unde l-a întâlnit pe preşe-
dintele Franţei, Emmanuel Macron. Totodată, a par-
ticipat şi la Summitul Francofon de la Erevan, în luna 
octombrie. În această toamnă, doi senatori francezi, 
domnii Olivier Cadic şi Franck Menonville, care este 
preşedintele grupului parlamentar de prietenie „Fran-
ţa-Moldova”, au venit în vizită oficială la Chişinău. În ca-

Pascal le Deunff,
Ambasadorul Republicii Franceze în  
Republica Moldova

drul întrevederii, au avut loc schimburi de opinii între 
înalţi funcţionari din ambele ţări, şi anume despre vi-
zita de lucru a doamnei Florence Mangin, directoarea 
Direcţiei Europa Continentală din cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe din Franţa, care a sosit la Chişinău 
pentru consultări politice cu responsabilii Ministerului 
Afacerilor Externe şi Integrării Europene din Moldova. 
Asemenea momente de dialog sunt foarte importante 
pentru a consolida legăturile noastre de prietenie.

Anul 2018 a fost pentru mine unul foarte activ pen-
tru că a depins mult şi de actualitatea politică din Repu-
blica Moldova. Aici au avut loc alegerile pentru postul 
de primar în mai multe localităţi din ţară. În timp ce toţi 
observatorii naţionali şi internaţionali, inclusiv Comisia 
Electorală, ba chiar şi perdanţii acestor alegeri au recu-
noscut că domnul Andrei Năstase a câştigat scrutinul 
în Chişinău, rezultatele acestuia au fost invalidate prin-
tr-o decizie a justiţiei, ceea ce a provocat mari îngrijo-
rări atât în Franţa cât şi în sânul Uniunii Europene, în 
general. Aceste îngrijorări s-au adăugat la cele pe care 
le aveam deja faţă de independenţa justiţiei în Republi-
ca Moldova – sector în care reformele sunt foarte lente. 
La ele s-au mai adăugat şi frustrările pe care noi le re-
simţim atunci când este vorba despre corupţia din ţara 
dumneavoastră şi în ceea ce priveşte absenţa rezulta-
telor în ancheta fraudei bancare masive din 2014-2015.

Uniunea Europeană, din care face parte şi Franţa, 
a semnat un contract cu Republica Moldova în anul 
2014. Este vorba despre Acordul de Asociere. Acest 
Acord prevede că Uniunea Europeană ajută Republica 
Moldova în reformele sale din mai multe domenii, dar 
o face cu anumite condiţii. Este necesar ca Republica 
Moldova să implementeze efectiv aceste reforme, şi 
anume: în sectorul justiţiei, să creeze un stat de drept, 
să ducă o luptă efectivă împotriva corupţiei şi să res-
pecte procesele democratice. Anularea alegerilor de la 
Chişinău a subliniat lacunele guvernării moldoveneşti 
în toate domeniile. Aceasta a făcut să incite autorităţi-
le moldoveneşti să regăsească calea pe care Republica 
Moldova s-a angajat s-o urmeze prin semnarea Acor-
dului în 2014.

Aici, pe loc, anul care se duce a reprezentat o peri-
oadă activă de conlucrare cu partenerii mei europeni, 
de dialog şi discuţii nu numai cu diplomaţii moldoveni, 
cu responsabilii oficiali, dar şi cu diferite partide politi-
ce, cu societatea civilă din Republica Moldova. Îmi do-
resc foarte mult ca alegerile legislative din 24 februa-
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rie 2019, pentru care este creat deja un dispozitiv de 
observatori naţionali şi internaţionali, să se desfăşoare 
în condiţii libere, corecte şi oneste. Franţa este foarte 
atentă la acest subiect.

– Recent, misiunea diplomatică a Franţei la Chi-
şinău a fost nevoită să-şi părăsească sediul de pe 
strada Vlaicu Pârcălab în care a activat timp de 13 
ani, din cauza unei construcţii noi, care, practic, în-
conjura Ambasada. Cum s-a terminat acel scandal? 
Aveţi condiţii de activitate normale în sediul nou?

– În această privinţă vreau să vă spun doar un lucru: 
ceea ce aparţine trecutului, rămâne în trecut. Eu sunt 
o persoană care priveşte mai mult spre viitor. Din 27 
septembrie, Ambasada Franţei s-a instalat în local nou, 
care este perfect adaptat şi funcţional. Ambasada a 
fost inaugurată în octombrie 2018 de senatorul Franck 
Menonville, preşedintele grupului de prietenie „Fran-
ţa-Moldova” al Senatului francez, şi de doamna Tatia-
na Molcean, Secretar de Stat al Ministerului Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene a Republicii Moldova. 
Această nouă locaţiune va deveni utilă pentru consoli-
darea legăturilor de prietenie dintre Franţa şi Republi-
ca Moldova.

– În Republica Moldova culturile şi valorile 
francofone sunt promovare foarte activ prin inter-
mediul Alianţei Franceze. E suficient să amintim 
doar evenimente ca Festivalul Filmului Francofon 
sau Festivalul Nopţilor Pianistice, care au devenit 
tradiţionale la noi. Programează Ambasada în 
parteneriat cu Alianţa Franceză evenimente noi şi 
în zonele rurale, inclusiv în stânga Nistrului?

– Francofonia şi pasiunea pentru cultură unesc 
Franţa şi Republica Moldova. Predarea limbii franceze 
în Republica Moldova şi cooperarea culturală franco-
moldovenească au devenit pentru mine o prioritate 
principală. Alianţa Franceză din Republica Moldova, 
care este subvenţionată de Guvernul francez, va rămâ-
ne parte activă în aceste domenii şi în legătură strânsă 
cu Ambasada Franţei.

În octombrie 2018, la Summitul Organizaţiei Inter-
naţionale a Francofoniei, Guvernul Republicii Moldova 
a semnat un Pact lingvistic, prin care se angajează să 
consolideze predarea şi utilizarea limbii franceze în Re-
publica Moldova, cu susţinerea Organizaţiei Internaţi-
onale a Francofoniei. Îl felicit pe ministrul afacerilor ex-
terne şi integrării europene a Republicii Moldova pen-
tru semnarea Pactului dat, iar un plan de acţiuni pentru 
implementarea acestuia este în curs de pregătire. Îm-
preună cu toţi actorii Francofoniei de aici, voi continua 
să acţionez pentru a întări această orientare, care nu 
este doar o luptă pentru limba franceză, dar este şi o 
luptă pentru diversitatea culturală. 

Printre altele, Alianţa Franceză, cu susţinerea Amba-
sadei, va continua să contribuie la mărirea  numărului 

de oferte culturale în Moldova, organizând evenimen-
te precum Festivalul Filmului Francofon sau Festivalul 
Nopţilor Pianistice. Desigur, noi vom avea grijă ca de 
aceste evenimente să beneficieze şi alte regiuni ale Re-
publicii Moldova, inclusiv Transnistria.

– Excelenţă, în anii 2000-2003 aţi activat în 
cadrul Ambasadei Franţei în Slovenia, unde V-aţi 
implicat la finalizarea negocierilor de aderare a 
acestei ţări la Uniunea Europeană. Împărtăşiţi 
practica acumulată acolo cu oficialităţile Republi-
cii Moldova?

– Atunci când eram la Ljubljana, din 2000 până în 
2003, Slovenia avea statut de ţară-candidat şi finisa 
negocierile de aderare la Uniunea Europeană. La Chi-
şinău, contextul este altul. Moldova are statut de ţară-
asociată la Uniunea Europeană. La moment, este vorba 
de a pune în aplicare concret Acordul de Asociere cu 
Uniunea Europeană semnat în 2014. 

Spunând acest lucru, deseori mi se întâmplă să re-
vin la experienţa mea din Slovenia. Mi-amintesc, de 
exemplu, că una dintre problemele esenţiale care tre-
buia rezolvată de responsabilii sloveni era coordonarea 
interministerială pentru gestiunea chestiunilor ce ţin 
de raportul cu Uniunea Europeană. În acest an, am pro-
pus şi eu Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Eu-
ropene al Republicii Moldova expertiza Franţei în acest 
domeniu şi un expert francez a venit deja la Chişinău, 
în luna iunie. În acest sens - coordonarea interministe-
rială - voi continua să acţionez şi în anul 2019.

– În care domenii are Republica Moldova per-
spective de cooperare cu Franţa?

– Noi am întărit relaţiile politice şi am intensificat 
dialogul între conducătorii statelor noastre în ceea ce 
priveşte problemele regionale şi globale, care se referă 
la securitate, reglarea conflictelor, încălzirea globală, 
comerţul internaţional. Sper ca, după alegerile legisla-
tive care vor avea loc în februarie 2019, contextul să-mi 
permită să acţionez în acest sens.

Cooperarea culturală, mi se pare, va impulsiona 
mult relaţiile noastre. Există o veritabilă proximitate în-
tre moldoveni şi francezi, precum şi o adevărată voinţă 
împărtăşită pentru a întări legăturile între artiştii noştri 
în anumite domenii: muzică, teatru, cinematografie, 
arte plastice. Ambasada Franţei va continua să veghe-
ze ca domeniile lingvistic şi cultural să fie dezvoltate 
în continuare şi să alimenteze relaţiile franco-moldove-
neşti.

Ambasada Franţei va continua să încurajeze, de ase-
menea, cooperarea franco-moldovenească în dome-
niul justiţiei şi al statului de drept, în sectorul mediatic, 
pentru a susţine diversitatea media în Moldova. Evo-
luţia acestor sectoare este importantă pentru viitorul 
democratic al Moldovei. Ambasada Franţei va continua 
să promoveze drepturile omului, precum Franţa o face 
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în toate ţările din lume; va continua să învioreze şi să 
susţină structurarea cooperării între colectivităţile teri-
toriale franceze şi cele moldoveneşti, mai ales în mate-
ria gestiunii serviciilor publice şi a activităţii turistice.  

În contextul celor spuse anterior, cred că şi rela-
ţiile economice dintre ţările noastre se vor dezvolta 
mult mai mult în continuare. Volumul de schimb co-
mercial dintre ţările noastre rămâne a fi încă destul 
de modest – aproximativ 100 milioane euro anual. 
Desigur, se aşteaptă o creştere, graţie semnării Acor-
dului de liber schimb între Uniunea Europeană şi Re-
publica Moldova. 

Stocul investiţiilor franceze în Republica Moldova 
este important. Ţara noastră este al treilea investitor 
străin în Republica Moldova. Întreprinderi cu capital 
francez sunt prezente în sectoarele strategice ale eco-
nomiei moldoveneşti: bancar, financiar, construcţii, 
agroalimentar, telecomunicaţii... Au manifestat inte-
resul lor pentru a investi în Republica Moldova şi alte 
întreprinderi franceze din Bucureşti sau Kiev, unde am 
fost şi am discutat personal în anul acesta.  

Întărirea relaţiilor economice moldo-franceze va fi 
cu atât mai rapidă cu cât lupta împotriva corupţiei în 
Moldova va fi mai eficientă. Mizez mult pe angajamen-
tul rapid de negocieri în vederea semnării unei voi con-
venţii fiscale între Franţa şi Republica Moldova, pentru 
a evita dubla impozitare, care frânează dezvoltarea cu-
renţilor de afaceri între ţările noastre. 

– Şi Institutul Naţional al Justiţiei s-a bucurat 
de atenţia Ambasadorului Extraordinar şi Pleni-
potenţiar al Franţei în Republica Moldova. La una 
dintre întâlnirile cu directorul acestuia, Diana Sco-
bioală, V-aţi exprimat disponibilitatea de a sprijini 
Institutul Naţional al Justiţiei în procesul de instru-
ire a viitorilor judecători şi procurori. În ce ar con-
sta un asemenea sprijin?

– Ambasada Franţei va continua să colaboreze cu 
Institutul Naţional al Justiţiei pentru formarea iniţială şi 
continuă a judecătorilor şi procurorilor, inclusiv în do-
meniile de funcţionare a Curţilor de Justiţie, a investi-
gaţiilor financiare şi a luptei împotriva traficului de fiin-
ţe umane. Experţii francezi vor veni la Chişinău pentru 
a anima aceste formări, iar judecători şi procurori din 
Republica Moldova vor pleca în Franţa să vadă cum de-
curge acest proces în ţara noastră.

Printre altele, Ambasada Franţei va dezvolta coope-
rări cu autorităţile competente moldoveneşti în dome-
niul apărării drepturilor copilului şi, în linii generale, va 
continua acţiunea sa de susţinere a domeniului drep-
turilor omului în Republica Moldova.

Apropo, Ambasada noastră a susţinut deplasarea 
unui grup de audienţi ai Institutului Naţional al Justi-
ţiei în Franţa, unde au avut un stagiu de practică. Vom 
continua asemenea susţineri. În plus, Alianţa Franceză 

va acorda cursuri de limba franceză audienţilor de la 
Institutul Naţional al Justiţiei.

– Excelenţă, Franţa v-a apreciat activitatea cu 
mai multe distincţii, inclusiv Ordinul Legiunii de 
Onoare. Pentru care merite se acordă acest semn 
onorific? 

– De aproape două secole, Legiunea de Onoare este 
o distincţie onorifică acordată de şeful statului pentru a 
recompensa cetăţenii francezi care au făcut dovadă de 
merite eminente în serviciul naţiunii, fie militari, fie ci-
vili. Această distincţie poate fi, de asemenea, acordată 
şi cetăţenilor străini. Mie mi s-a acordat Ordinul Legiu-
nii de Onoare în anul 2016. N-am avut alt merit decât să 
servesc ţării mele timp de 30 de ani pe tărâmul diplo-
maţiei. Această distincţie este o mare mândrie pentru 
mine, pentru soţia mea şi pentru familia mea.

– Domnule Ambasador, se apropie Revelionul. 
Cum îl sărbătoriţi în Franţa, dar cum şi în Moldova, 
dacă se întâmplă să fiţi la Chişinău în timpul săr-
bătorilor de iarnă?

– La fel ca anul trecut, voi petrece sărbătorile la Chi-
şinău, împreună cu soţia mea. Profit de această ocazie, 
şi le doresc angajaţilor Institutului Naţional al Justiţiei, 
ocolaboratorilor şi lectorilor revistei dumneavoastră, 
tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, inclusiv dum-
neavoastră personal: sărbători fericite şi să aveţi un 
nou - 2019 – excelent. Sănătate, reuşite şi mulţi ani 
pentru toată lumea!   

– Vă mulţumim. La mulţi ani! 
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VIaţa INJ: cRoNIca eVeNImeNteloR

Aplicarea arestului preventiv: discuții la o masă rotundă

„Considerațiuni, schimb de experiență și practici în 
domeniul arestului preventiv și al alternativelor acestu-
ia” a fost genericul mesei rotunde care s-a desfășurat, pe 
15 noiembrie 2018, în incinta Curții Supreme de Justiție.

Organizat de Institutul Național al Justiției și Amba-
sada Statelor Unite în Republica Moldova, evenimentul 
a urmărit împărtășirea bunelor practici și a experienței 
în domeniul aplicării arestului preventiv și a măsurilor 
alternative acestuia.

Participanții au fost salutați de către Ion Druță, 
președintele Curții Supreme de Justiție, Kevin Lanigan, 
consilier superior în sectorul justiției din cadrul Amba-
sadei SUA în Republica Moldova, și Alexandra Nica, șefa 
Direcției instruire și cercetare de la Institutul Național 
al Justiției.

Întrunirea a servit drept o platformă de comunicare 
pentru reprezentanții sistemului de drept din Republi-
ca Moldova: judecătorii și asistenții Curții Supreme de 
Justiție și judecătorii federali americani Dan Aaron Pol-
ster, judecător în districtul de nord al statului Ohio, și 
Eduardo Robreno, judecător superior în districtul de est 
al statului Pensilvania.

Un alt subiect abordat în cadrul mesei rotunde a 

vizat motivarea hotărârilor judecătorești în Republi-
ca Moldova. Holger Hembach, expert al Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, a prezentat câteva 
concluzii și recomandări care au fost incluse în Rapor-
tul „Motivarea hotărârilor judecătorești și elaborarea/
întocmirea hotărârilor judecătorești în Republica Mol-
dova”.

Menționăm că judecătorii federali americani erau 
prezenți pentru a doua oară în Republica Moldova cu 
scopul de a susține instruiri și de a împărtăși experiența 
americană privind diverse aspecte de procedură legală.

La 20 decembrie 2018, Directorul Institutului 
Național al Justiției, Diana Scobioală, a moderat pane-
lul III de discuții dedicat modelelor eficiente de or-
ganizare, funcționare și specializare a organului de 
urmărire penală al poliției. Dezbaterile au avut loc în 
cadrul conferinței internaționale „Noi abordări în cer-
cetarea eficientă a infracțiunilor. Probleme, standarde 
internaționale și soluții”, care a întrunit reprezentanți 
ai sistemului de drept și ai mediului academic din Re-
publica Moldova, precum și experți străini din Estonia, 
Germania și România.

Conferință internațională: noi abordări în cercetarea  
eficientă a infracțiunilor

Evenimentul a urmărit punerea în discuție a mai 
multor aspecte ale procesului de urmărire penală a 
infracțiunilor din Republica Moldova, inclusiv cerce-
tarea, constatarea problemelor şi provocărilor cu care 
se confruntă organele de drept la etapa pre-judiciară a 
procesului penal, precum şi identificarea soluţiilor lega-
le de depăşire a acestora.

Conferința a fost structurată în 3 sesiuni, respec-
tiv: Procesul de cercetare a infracțiunilor în R. Mol-
dova; Standarde internaționale de cercetare eficien-
tă a infracțiunilor; Modele eficiente de organizare, 
funcționare și specializare a organului de urmărire 
penală al poliției. În cadrul acestora au fost prezentate 
standardele naționale și internaționale, precum și bune-
le practici de investigare a infracțiunilor din Germania, 
România și Estonia. Totodată, conferința a servit drept 
prilej pentru enunțarea unor propuneri de eficientizare 
a Codului de procedură penală al Republicii Moldova la 
capitolul fazei pre-judiciare a urmăririi penale.

Conferința a fost organizată de Procuratura Gene-
rală a R. Moldova, în parteneriat cu Fundația Germană 
pentru Cooperare Juridică Internaţională şi Ministerul 
Justiţiei al R. Moldova.
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Vizită de studiu în Portugalia 

În perioada 13-14 decembrie 2018, 
reprezentanți ai mai multor instituții de 
stat din Republica Moldova au mers în-
tr-o vizită de studiu la Lisabona, Portu-
galia, în scopul preluării bunelor prac-
tici în domeniul compensării victimelor 
traficului de ființe umane (TFU).

Institutul Național al Justiției a fost 
reprezentat de Ecaterina Popa, șefa 
Secției formare continuă, Andrei Caza-
cicov, audient, candidat la funcția de 
judecător, de formatorii Maria Ghervas, 
judecător la Curtea Supremă de Justiție, 

și Viorel Ciobanu, procuror în Secția 
combaterea traficului de ființe umane 
din cadrul Procuraturii Generale.

Vizita, organizată în contextul faci-
litării implementării Legii nr. 137/2016 
cu privire la reabilitarea și compensa-
rea victimelor infracţiunilor, precum și 
al Strategiei naționale antitrafic pen-
tru anii 2018-2023, s-a desfășurat în 
cadrul proiectului OSCE „Consolidarea 
capacităților organelor de drept în do-
meniul combaterii traficului de ființe 
umane”.

Marți, 13 noiembrie 2018, Diana Scobioală, Directo-
rul Institutului Național al Justiției, s-a întâlnit cu Bryan 
Taylor, procuror american, expert în domeniul imple-
mentării conceptului de procuratură comunitară în Sta-
tele Unite ale Americii. Dumnealui se află într-o vizită de 
documentare în țara noastră pentru a face cunoștință 
cu modul în care procurorii moldoveni interacționează 
cu societatea, în special cu minorii și cu grupurile comu-
nitare religioase, etnice etc.

Subiectele discuțiilor dintre cele două părți au vizat 
modul de funcționare a Institutului Național al Justiției 
și procesul de formare pe cele două segmente esențiale: 
instruirea inițială a audienților și instruirea continuă a 

În perioada 7-8 noiembrie 2018, Institutul Național 
al Justiției, în parteneriat cu Oficiul Consiliului Europei 
în Moldova, a desfășurat două activități de instruire la 
care au participat atât judecători și procurori, cât și asis-
tenţi judiciari și grefieri.

Printre formatorii s-au numărat Diana Scobioală, 
doctor habilitat în drept, conferențiar universitar, Di-
rectorul Institutului Național al Justiției, Mihai Poale-
lungi, Președintele Curții Constituționale, Oleg Rotari, 
Agent Guvernamental al Republicii Moldova la CtEDO, 
Ion Chirtoacă, judecător detașat, formator INJ, Valentin 
Roșca, doctor în drept, formator INJ, Dumitru Obadă, 
șeful Secției didactico-metodică și formare formatori, 

INJ și CoE au desfășurat noi activități de instruire

procuror detașat, și Ion Caracuian, procuror-șef al Secției 
combatere tortură din cadrul Procuraturii Generale.

Destinat asistenților judiciari și grefierilor, semina-
rul de două zile a urmărit dezbaterea subiectelor ce 
țin de interpretarea și aplicarea Convenției Europene a 
Drepturilor Omului în ordinea juridică internă; surse de 
informare privind jurisprudența Curții Europene; carac-
terul cererilor depuse la CtEDO și jurisprudența recentă 
a CtEDO, inclusiv în cauzele versus Republica Moldova; 
dreptul la un proces echitabil, dreptul la libertate și 
siguranță etc.

„Standardele internaționale în domeniul combaterii 
torturii, tratamentului inuman sau degradant” a fost ge-
nericul atelierului de lucru desfășurat în aceeași perioa-
dă pentru un grup de judecători și procurori.

Sesiunile de instruire au fost asigurate de Levan 
Meskhoradze, consultant al Consiliului Europei, și Ion 
Caracuian, procuror-șef al Secției combatere tortură din 
cadrul Procuraturii Generale. Dumnealor au prezentat, 
în mod comparat, noțiunile de tortură, tratament inu-
man și degradant prin prisma jurisprudenței CtEDO și 
a legislației Republicii Moldova, abordând mai multe 
aspecte în domeniu.

Un expert american în vizită la INJ 
judecătorilor și procurorilor aflați în funcție, precum și a 
altor specialiști din sectorul justiției.

De asemenea, Diana Scobioală a vorbit despre 
acțiunile Institutului Național al Justiției întreprinse în 
vederea interacțiunii cu societatea și impactul acestora. 
În particular, Directorul INJ s-a referit la organizarea zilei 
ușilor deschise pentru reprezentanții minorității găgău-
ze, implicarea audienților INJ în desfășurarea unor cam-
panii și acțiuni de caritate pentru copiii aflați în dificulta-
te, realizarea concursului republican de pictură „Justiție 
– eu te văd așa!” ai cărui participanți au fost copiii etc.

La întrevedere au mai luat parte Alexandra Nica, 
șefa Direcției instruire și cercetare, INJ, Dumitru Obadă, 
șeful Secției didactico-metodică și formare.
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Consolidarea cooperării regionale

Pe 16 noiembrie 2018, Directo-
rul INJ, Diana Scobioală, a participat 
la Conferința cu genericul „Cente-
narul Marii Uniri – o istorie a justiției 
moderne, de la unitatea națională 
la diversitatea europeană”, care a 
avut loc la Muzeul Național al Unirii 
din Alba Iulia, România.

Evenimentul, organizat de Con-
siliul Superior al Magistraturii din 
România, a întrunit reprezentanți 
ai sistemului judiciar, ai mediului 
academic, precum și personalități 
marcante ale culturii românești.

Conferința, divizată în patru 
sesiuni (Sesiunea I: Centenarul Marii Uniri – un secol 
de unitate, Sesiunea a II-a: O justiție modernă şi inde-
pendentă, Sesiunea a III-a: Magistratura – profesie şi 
vocaţie, Sesiunea a IV-a: Rolul profesiilor juridice, de la 
unitate naţională la diversitate europeană), a mai cu-
prins lansări de carte și periodice reprezentative pen-
tru unificarea legislativă, juridică și cultural-științifică în 
domeniul dreptului.

În cadrul conferinței, Directorul Institutului Națio-
nal al Justiției, Diana Scobioală, a prezentat culege-
rea de articole, apărută la editura Universul Juridic 

colaboRaRe INteRNaţIoNală

Conferință științifică centenară la Alba Iulia

din București cu titlul „Unificarea 
legislației și funcționarea sistemului 
judiciar după Marea Unire din 1918”. 
Cele 13 articole incluse în volum 
sunt referate realizate de audienții 
Institutului Național al Justiției din 
Republica Moldova și auditorii de 
justiție ai Institutului Național al 
Magistraturii din România în cadrul 
concursului „Integrarea instituțiilor 
juridice în urma Unirii din 1918 în 
perioada interbelică”, desfășurat la 
Chișinău, în perioada 28-29 iunie 
2018.

În alocuțiunea sa, Diana Sco- 
bioală a menționat că apariţia culegerii se înscrie în 
şirul multiplelor acţiuni bilaterale Bucureşti-Chişinău, 
organizate în anul Centenarului, care ar putea să stimu-
leze cercetările de specialitate şi să provoace dezbateri. 
În același timp, volumul este o dovadă a cooperări di-
namice stabilită între instituţiile de formare judiciară 
de pe ambele maluri ale Prutului și reconfirmă impor-
tanţa asigurării continuităţii colaborării pentru creş-
terea standardelor de calitate a formării beneficiarilor 
Institutului Naţional al Magistraturii şi ai Institutului 
Naţional al Justiţiei.

Consolidarea cooperării regionale pe segmen-
tul combaterii corupției și recuperării bunurilor 
infracționale a fost unul dintre obiectivele vizitei de 
lucru în România a reprezentanților și experților în 
domeniu din Albania, Bosnia și Herzegovina, Bulgaria, 
Croația, Kosovo, Macedonia, Muntenegru, Republica 
Moldova și Serbia. Din partea Institutului Național al 
Justiției, la vizita de lucru, care s-a desfășurat în peri-
oada 4-6 decembrie 2018, la București, a fost delegată 
Alexandra Nica, șefa Direcției instruire și cercetare.

Pe parcursul vizitei, participanții au avut ocazia să 
meargă la mai multe instituții din România: Agenția 
Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, 
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate 
Organizată și Terorism, Direcția Națională Anticorupție 
și Procuratura Generală. Acest fapt le-a permis să se 
familiarizeze cu instrumente și metode eficiente de in-
vestigare a infracțiunilor de corupție și de recuperare a 
bunurilor infracționale aplicate în regiunea Europei de 
Sud-Est și să facă schimb de bune practici în domeniu. 
Totodată, a fost discutată necesitatea organizării în vii-

tor a unor instruiri regionale cu implicarea școlilor de 
magistratură.

Vizita de lucru s-a desfășurat în cadrul Inițiativei 
Regionale Anticorupție „Consolidarea anticorupției 
în Europa de Sud-Est prin îmbunătățirea măsurilor de 
confiscare a activelor”, fiind o continuare a proiectului 
finalizat în martie curent. Menționăm că la conferința 
de închidere a acestui proiect a participat și un repre-
zentant al Institutului Național al Justiției – Dumitru 
Obadă, șeful Secției didactico-metodică și formare for-
matori, procuror detașat.
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Reprezentanții INJ au participat la programul de schimb  
de experiență în SUA

Audienta noastră la reuniunea Rețelei instituțiilor de formare 
judiciară din Europa de Sud-Est 

În perioada 17-27 octombrie 2018, reprezentanți ai 
Institutului Național al Justiției au participat la progra-
mul de schimb profesional „Statul de drept – program 
de educație și formare juridică”, sponsorizat de Centrul 
de Leadership „Open World” din Statele Unite ale Ame-
ricii.

În vederea familiarizării cu sistemul de drept ame-
rican, timp de zece zile, Valentina Conțescu, consilierul 
Directorului, Alexandra Nica, șefa Direcției instruire și 
cercetare, și Petru Balan, avocat, formator INJ, s-au în-
tâlnit cu reprezentanți ai instituțiilor de resort din Wa-
shington, districtul Columbia, și Raleigh, Carolina de 
Nord. În acest context, programul a servit drept un bun 
prilej pentru ei să compare sistemul de drept american 
cu cel existent în Republica Moldova și să cunoască mai 
multe aspecte ce țin de formarea și structura sistemu-
lui judiciar, inclusiv a sistemului judecătoresc federal 
și a sistemului judecătoresc de stat, procesul judiciar 
federal din perspectiva judecătorilor de diferite nivele, 
rolul apărătorului public și al avocatului într-un proces 
de judecată etc.

Fiind parte a unei instituții de instruire judiciară, 
reprezentanții Institutului Național al Justiției au fost 
interesați, în mod deosebit, de educarea și formarea 
judecătorilor în Statele Unite ale Americii, precum și de 
rolul, structura și atribuțiile Centrului Judiciar Federal, 

descoperind, astfel, existența mai multor subiecte de 
interes reciproc.

Programul „Open World” a fost fondat în 1999 de 
către Congresul SUA, fiind activ în Moldova începând 
cu anul 2007 și oferind șansa participanților săi să cu-
noască istoria, cultura și mecanismul de funcționare a 
autorităților din SUA.

A III-a reuniune a Rețelei instituțiilor de formare 
judiciară din Europa de Sud-Est „Statul de drept în ca-
drul procesului de extindere și cooperare regională” a 
avut loc în perioada 21-22 noiembrie 2018, la Zagreb, 
Croația.

Evenimentul a întrunit reprezentanți ai instituțiilor 
de formare judiciară și ai sistemului de drept din mai 
multe state: Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica 

Croația, Kosovo, Republica Moldova, Muntenegru, Ser-
bia, Republica Turcia și fosta Republică Iugoslavă a Ma-
cedoniei. Institutul Național al Justiției din Republica 
Moldova a fost reprezentat de către audienta Cristina 
Novac, candidat la funcția de procuror.

În cadrul reuniunii au fost discutate diverse aspec-
te privind statul de drept ca o condiție sine qua non 
pentru stabilitatea economică și politică, cooperarea 

regională în domeniul formărilor judiciare 
și împărtășirea de bune practici pe acest 
segment, procesul de selecție și evaluare 
a formatorilor, precum și conlucrarea în-
tre instituțiile de formare judiciară la cre-
area, aprobarea și evaluarea programelor 
și activităților de instruire.

Reuniunea Rețelei instituțiilor de for-
mare judiciară din Europa de Sud-Est 
„Statul de drept în cadrul procesului de 
extindere și cooperare regională” a fost 
organizată sub egida Consiliului Coope-
rării Regionale (RCC).
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CZU: 347.15/.17

MĂSURILE CONTRACTUALE ȘI JUDICIARE DE OCROTIRE A PERSOANEI 
FIZICE ADULTE: NOȚIUNI INTRODUCTIVE

Defining aspects on the contractual 
and judicial protection measures 
of adult natural persons

SuMMary

The legal capacity of natural persons has a different 
regulation into national law, so that natural persons 
cannot be claimed incapable. However, protecti-
on measures can be imposed on adult individuals 
or on individuals who have acquired full ability of 
practice, but due to mental illnesses, physical, men-
tal or psychological disability cannot acknowled-
ge their actions or cannot express heir willpower. 
Protection measures of adult natural persons are 
aimed at helping the individual, mainly taking into 
consideration their feelings and wishes.
Key-words: protection measures, protected indivi-
dual, disabled individual, mental illnesses, physical 
and psychological weaknesses.

rezuMat

Capacitatea juridică a persoanelor fizice, la etapa actu-
ală, are o reglementare diferită în legislaţia naţională, 
astfel încât persoanele fizice nu mai pot fi declarate 
incapabile. Totuşi, asupra persoanelor fizice adul-
te sau care au dobândit pe altă cale capacitate depli-
nă de exerciţiu, însă, din cauza bolilor mintale, ale 
deficienţelor fizice, mintale sau psihologice, nu pot să 
conştientizeze acţiunile lor sau nu pot să-şi exprime 
voinţa, pot fi instituite măsuri de ocrotire. Măsurile de 
ocrotire a persoanei fizice adulte au drept scop de a 
ajuta persoana, luând în calcul, în primul rând, senti-
mentele şi dorinţele acesteia. 
Cuvinte-cheie: măsuri de ocrotire, persoană ocrotită, 
persoană cu dizabilităţi, boli mintale, boli psihice, defi-
cienţe fizice.

Ca parte introductivă a cercetării care urmează, 
menționăm că, potrivit art. 1 alin. (3) al Constituției, 
„Republica Moldova este un stat de drept, democra-
tic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile 
lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea 
şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt 
garantate” [6]. În vederea asigurării acestor principii, 
societatea contemporană, datorită faptului că se află 
într-un proces continuu de dezvoltare, se confruntă cu 
necesitatea ajustării permanente la realitățile cotidiene 
a cadrului legal pe diferite domenii. 

Problema respectării drepturilor și libertăților omului 
este una foarte vastă și include procedee complexe, prin 
care statul, prin intermediul instituțiilor sale abilitate, 
intervine, inclusiv prin modificări de legislație, pentru a 
asigura un climat echilibrat și pentru a realiza obiective-
le propuse. În acest sens, s-a ajuns la concluzia că anu-

mite categorii de persoane urmează să se bucure de o 
ocrotire specială, reieșind din anumite criterii obiective, 
cum ar fi vârsta, starea de sănătate fizică sau mintală, sta-
rea emoțională, psihologică. În acest sens, fiecare dintre 
ramurile dreptului conține mijloace de ocrotire a subiec-
telor de drept. Unul dintre aceste domenii îl constituie 
drepturile și demnitatea persoanelor cu dizabilități. 

Modificările legislației vis-a-vis de drepturile per-
soanelor cu dezabilități au pornit, în primul rând, de la 
modificările operate în acest sens pe plan internațional, 
or, cele mai importante tratate internaționale în dome-
niul protecției drepturilor omului, cum ar fi Declarația 
Universală a Drepturilor Omului, Convenția Europeană 
a Drepturilor Omului, se aplică în mod universal, iar în 
urma studiilor efectuate de către Înaltul Comisar ONU 
pentru Drepturile Omului, s-au dovedit a fi insuficient 
de efective pentru respectarea drepturilor persoanelor 
cu dizabilități. Astfel, a fost adoptată Convenția ONU 
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi din 13 
decembrie 2006, ratificată de către Republica Moldova 
prin Legea nr. 166 din 9 iulie 2010 [16]. 

doina caZacu, 
dr., conf. univ. interim.,
Catedra Drept a USEFS
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Prin ratificarea Convenției privind drepturile per-
soanelor cu dizabilități, Republica Moldova și-a asumat 
un șir de obligații, și anume: 

a) respectarea demnităţii inalienabile, a autonomiei 
individuale, inclusiv a libertăţii de a face propriile ale-
geri şi a independenţei persoanelor;

 b) nediscriminarea; 
 c) participarea şi integrarea deplină şi efectivă în 

societate;
 d) respectul pentru diversitate şi acceptarea per-

soanelor cu dizabilități, ca parte a diversităţii umane şi 
a umanităţii;

 e) egalitatea de şanse; 
 f ) accesibilitatea; 
 g) egalitatea între bărbaţi şi femei; 
h) respectul pentru capacităţile de evoluţie ale co-

piilor cu dizabilităţi şi respectul pentru dreptul copiilor 
cu dizabilităţi de a-şi păstra propria identitate [7]. 

Supl imentar,  Republ ica  Moldova s-a  obl i -
gat  să  garanteze accesul  ef ic ient  la  just i ţ ie 
a l  persoanelor  cu dizabi l i tăţ i ,  în  măsură  ega-
lă  cu a l te  persoane,  inc lus iv  pr in  ofer i rea 
acomodăr i i  de  procedur i  corespunzătoare 
vârste i ,  pentru a  fac i l i ta  rolul  lor  ef ic ient  în 
cal i tate  de par t ic ipanţ i  d i rec ţ i  ş i  indirec ţ i , 
inc lus iv  în  cal i tate  de mar tor i ,  în  toate  pro -
cedur i le  judic iare,  inc lus iv  la  etapa de inves-
t igaţ ie  ş i  a l te  etape prel iminare  [7 ,  ar t .13] .

Un prim pas în vederea armonizării cadrului 
național la standardele internaționale a fost adopta-
rea Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu 
dizabilități, nr.60 din 30 martie 2012 [17]. Potrivit aces-
tei legi, persoanele cu dizabilităţi includ acele persoa-
ne care au deficienţe fizice, mintale, intelectuale sau 
senzoriale, deficienţe care, în interacţiune cu diverse 
bariere/obstacole, pot îngrădi participarea lor deplină 
şi eficientă la viaţa societăţii în condiţii de egalitate cu 
celelalte persoane [17, art.2]. 

Considerăm oportun de a începe demersul ştiin-
țific anume cu precizarea acestei definiții, deoarece 
în cele ce urmează ne propunem să analizăm cadrul 
legal pertinent aplicabil în cazul instituirii măsurilor 
de ocrotire, or, nici Codul de procedură civilă și nici Co-
dul civil nu utilizează termenul de „dizabilitate”, ci doar 
anumiți termeni ce caracterizează această noțiune. 
Potrivit art. 8 alin. (2) al aceleiași legi, persoanele cu 
dizabilităţi beneficiază de capacitate juridică în egală 
măsură cu celelalte persoane în toate aspectele vieţii, 
iar după caz, şi de măsuri de protecţie şi asistenţă ju-
ridică în exercitarea capacităţii juridice, prevăzute de 
legislaţia în vigoare.

La determinarea gradului de dizabilitate se ţine 
cont de factorii medicali, sociali, psihopedagogici, ha-
bituali, profesionali și personali.

Criteriile de bază pentru determinarea gradului de 

dizabilitate sunt:
1) capacitatea de a studia şi de a se instrui;
2) capacitatea intelectuală şi de comportament;
3) capacitatea de autoservire şi de autoîngrijire;
4) capacitatea de comunicare (vedere, auz, vorbire) 

şi de adaptare situaţională;
5) capacitatea locomotorie şi de dexteritate;
6) capacitatea de muncă păstrată şi capacitatea vi-

tală a organismului;
7) capacitatea de participare la viaţa socială şi pro-

fesională, determinată de deficienţe fizice, mintale, in-
telectuale sau senzoriale de lungă durată [13].

Până la 02.06.2017, Codul civil al Republicii Mol-
dova [5], în materie de capacitate juridică, reglemen-
ta instituția declarării persoanei fizice majore ca fiind 
incapabilă, astfel încât persoana fizică, acea care, în 
urma unei tulburări psihice (boli mintale sau deficienţe 
mintale), nu poate conştientiza sau dirija acţiunile sale, 
putea fi declarată de către instanţa de judecată ca in-
capabilă. Asupra ei se instituia tutela. Actele juridice în 
numele persoanei fizice declarate incapabile se înche-
iau de către tutore. Dacă temeiurile în care persoana fi-
zică a fost declarată incapabilă au dispărut, instanţa de 
judecată o declară ca fiind capabilă. În baza hotărârii 
judecătoreşti, tutela asupra persoanei se anula. 

Constatăm că, respectarea angajamentelor după 
semnarea Convenției nu s-a realizat în cele mai scurte 
perioade, or, ca temei pentru modificarea legislativă în 
materie de capacitate juridică a persoanei fizice a servit 
Hotărârea Curții Constituționale nr. 33 din 17.11.2016, 
prin care s-a declarat neconstituțional articolul 24 din 
Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 
2002, în măsura în care este interpretat în sensul în care 
declararea incapacității de exercițiu vizează doar per-
soanele cărora le lipsește în totalitate discernământul, 
în privința cărora aplicarea altor măsuri de protecție 
mai puțin restrictive se dovedește a fi ineficientă [11].

În redacția actuală a Codului civil a fost introdus Ca-
pitolul I – persoana fizică și secțiuni noi, care reglemen-
tează atât statutul juridic al persoanei fizice, capacita-
tea juridică a persoanei fizice, dar și măsurile de ocro-
tire a persoanei fizice. Aceste modificări revoluționare 
introduc noi concepte și viziuni ce țin de capacitatea 
de exercițiu a persoanei fizice adulte. 

În conformitate cu art. 24 al Codului civil, în privința 
persoanei fizice care, în urma unei boli mintale ori 
a unei deficienţe fizice, mintale sau psihologice, nu 
poate, în mod deplin, conştientiza acţiunile sale ori 
exprima voinţa, poate fi instituită, prin hotărâre ju-
decătorească, măsura de ocrotire judiciară sub forma 
curatelei, a ocrotirii provizorii sau a tutelei. După cum 
reiese din definiția de mai sus, s-a exclus termenul de 
„declarare a incapacității persoanei fizice”. Din articolul 
48 al Codului civil desprindem principiile care stau la 
baza instituirii măsurilor de ocrotire, astfel încât:
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a) toate măsurile de ocrotire se instituie şi se exerci-
tă în condiţiile respectării drepturilor și libertăţilor fun-
damentale şi a demnităţii persoanei;

b) se va respecta interesul şi bunăstarea persoanei 
în privința căreia se instituie măsura de ocrotire;

c) se va respecta, pe cât este posibil, autonomia per-
soanei asupra căreia se instituie măsura de ocrotire;

d) se vor aplica, în  mod proporţional scopului ur-
mărit, restricții asupra vieții sexuale, care este o compo-
nentă a vieţii private şi a libertăţii individuale;

e) la luarea deciziei privind instituirea măsurii de 
ocrotire, instanţa de judecată, autoritatea tutelară și 
persoana însărcinată cu ocrotirea vor acorda prioritate 
dorinţelor şi sentimentelor persoanei ocrotite.

Temeiurile instituirii măsurilor de ocrotire sunt: 
 persoana fizică majoră sau care a dobândit pe o 

altă cale capacitate deplină de exercițiu;
 existența unei boli mintale sau 
 existența unei deficiențe mintale;
 existența unei deficiențe fizice;
 existența unei deficiențe psihologice;
 nu poate, în mod deplin, conştientiza acţiunile 

sale sau
 nu-și poate exprima voinţa.
În urma analizei termenilor utilizați de către legiu-

itor în Codul civil, „boală mintală” și „deficiență menta-
lă”, raportată la alți termeni utilizați în unele texte de 
lege, „deficiență mintală”, „deficiență intelectuală” [17], 
„boală psihică” [20], „maladie psihică”, „dezechilibru psi-
hic” [19], „tulburare psihică” [15], se constată o lipsă de 
reglementare riguroasă a terminologiei, astfel încât se 
impune o racordare cu scrupulozitate a terminologiei 
juridice la terminologia psihiatrică. 

Termenii „mental” și „mintal” au aceiași semnificație, 
doar că în primul caz se folosește rădăcina din limba la-
tină „mentalis” în traducere – „după minte”, iar cea de-a 
doua variantă este deja adaptată limbii române și sem-
nifică „referitor la minte” [12].

Venim cu precizarea că termenii de „boală” și „ma-
ladie” sunt utilizați ca sinonime, astfel încât, potrivit 
Dicționarului explicativ al limbii române, prin boală se 
înțelege o modificare organică sau funcțională a echi-
librului normal al organismului; proces patologic care 
afectează organismul; maladie, afecțiune, beteșug [8, 
p.342].

Organizația Mondială a Sănătății utilizează terme-
nul de „tulburare”, deoarece termenul „tulburare” este 
utilizat pentru a evita problemele mult mai complica-
te dacă s-ar utiliza termenul de „boală”. Acest termen 
nu este cel mai exact, dar este utilizat pentru a sugera 
existența unui șir de simptome sau a unor comparti-
mente recognoscibile clinic, asociate în majoritatea 
cazurilor cu disconfort și interferență în funcționarea 
persoanei [4].

În conformitate cu Legea privind sănătatea mentală, 

nr. 1402 din 16 decembrie 1997 [15, art.1], persoanele 
care suferă de tulburări psihice sunt divizate în două ca-
tegorii, în funcție de gravitatea afecțiunilor, astfel încât 
prin persoană suferindă de tulburări psihice se înțelege 
persoană care suferă de o maladie psihică, persoană cu 
dezechilibru psihic sau insuficient dezvoltată psihic, ori 
dependentă de alcool sau de droguri, precum şi per-
soană care manifestă alte dereglări ce pot fi clasificate, 
conform normelor de diagnostic în vigoare în practica 
medicală, ca tulburări psihice; prin persoană suferindă 
de tulburări psihice grave se are în vedere persoana cu 
tulburări psihice care nu este în stare să înţeleagă sem-
nificaţia şi consecinţele comportamentului său şi care 
necesită ajutor psihiatric imediat.

În opinia autoarei Briceag S., nu există o definiție 
unanim acceptata a noţiunii de boală psihică (tulbura-
re mentală). Bolile psihice au diferite denumiri şi există 
mai multe sisteme de clasificare ale acestora, iar pen-
tru a defini boala psihică, autoarea a apelat la definiția 
data în DSM-IV (p. XXIX), care definește, de fapt, tulbu-
rarea mentală ca fiind „un sindrom psihologic sau com-
portamental semnificativ clinic care apare la un individ 
şi care este asociat cu o detresă prezentă (de exemplu, 
simptom supărător) sau incapacitate (adică, deteriora-
re într-unul sau în mai multe domenii de funcţionare), 
sau cu risc crescut de a suferi moartea, durerea, infir-
mitatea sau o pierdere importantă a libertății” [2, p.27].

Într-o altă accepțiune, prin tulburări psihice se 
înțelege anomalia sau devianta activității psihice care 
se bazează pe modificări de ordin morfologic și/sau 
funcțional al creierului uman, devianta în activitatea re-
flectorie-senzorială, urmare la ce survin și modificări de 
acomodare a persoanei la factorii externi ai mediului 
ambiant. În esența sa, tulburarea psihică reprezintă un 
fenomen biologic asupra genezei căruia influențează 
factorii/condițiile sociale. În opinia autorilor, studiile 
din ultimele decenii, în special cele ce țin de clasifica-
rea psihiatrică, evită uzanța termenului de „boală psi-
hică”, pe motiv că limitele deviantelor psihice, care duc 
la modificarea adaptării, modificarea formelor de com-
portament și conștientizarea activității, sunt cu mult 
mai largi decât conceptul de boală [21, p.14].

Autorii Mișu I. și Păunescu C. definesc termenul 
de deficiență mintală, prin care se înțelege reduce-
rea semnificativă a capacitaților intelectuale și psihi-
ce care determină o serie de dereglări ale reacțiilor și 
mecanismelor de adaptare a individului la condițiile 
în permanentă schimbare ale mediului înconjurător și 
la standardele de conviețuire socială dintr-un anumit 
areal cultural, fapt ce plasează individul într-o situație 
de incapacitate și inferioritate, exprimată printr-o stare 
de handicap în raport cu ceilalți membri ai comunității 
din care fac parte [18, p.28]. Precizăm că, în prezent, 
legislația Republicii Moldova nu vine cu careva definiții 
sau explicații pe marginea acestui termen.
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Deficiența intelectuală este un termen folosit în 
domeniul psiho-pedagogic și determină o incapaci-
tate socială – ca urmare a deficitului de inteligenţă, 
întârziatul mintal este inadaptat la societate. Lipsit de 
discernământ, naiv şi influenţabil, el se dovedeşte une-
ori incapabil de a-şi satisface nevoile şi de a avea grijă 
de dânsul. În opinia unor autori, problema dezvoltării 
intelectuale a individului poate fi etichetată ca: dimi-
nuarea inteligenței, debilitate intelectuală, oligofrenie, 
dizabilitate intelectuală, retard intelectual, tulburare în 
dezvoltare, subnormalitate intelectuală [9, p.61].

Articolul 48³ din Codul civil mai utilizează termenul 
de „discernământ”, care, deși nu este definit expres, își 
găsește o definire în Legea privind sănătatea mentală, 
astfel încât discernământ-ul este o componentă a capa-
cităţii psihice care se referă la o faptă anume şi din care 
decurge posibilitatea persoanei respective de a apre-
cia conţinutul şi consecinţele acestei fapte.

În Codul civil, la art. 48³ este reglementat că „în 
privința persoanei care, fără a fi lipsită complet de discer-
nământ, are nevoie, în temeiul dispoziţiilor art. 481 alin. 
(1), să fie asistată în mod continuu poate fi instituită mă-
sura de ocrotire judiciară sub forma curatelei”, în timp ce 
la art. 48³, care reglementează împuternicirile de repre-
zentare a tutorelui, se menționează că „cu excepţia ca-
zurilor în care legea sau uzanţele împuternicesc persoana 
supusă măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei să 
acţioneze de sine stătător şi doar în cazul în care persoa-
na ocrotită este lipsită în totalitate de discernământ, tu-
torele o reprezintă în toate actele juridice. În cazul în care 
persoana nu este lipsită în totalitate de discernământ, în 
scopul respectării dispozițiilor art. 4828 alin. (2), instanţa 
de judecată, în hotărârea judecătorească privind institu-
irea tutelei, va enumera actele juridice pe care persoana 
ocrotită are capacitatea să le încheie de sine stătător sau 
cu asistenţa tutorelui, fără a fi necesare alte autorizări”. 
Tutela se va institui în cazul necesității reprezentării în 
mod continuu a persoanei. Precizarea pe care dorim să 
o facem este că persoana pusă sub ocrotire poate să nu 
fie lipsită complet de discernământ sau poate fi lipsită 
în totalitate de discernământ, iar în funcție de „gradul” 
de discernământ se va aplica și măsura de ocrotire. 

Capacitatea psihică este definită de către autoarea 
Botnaru S. ca fiind ansamblul de însuşiri psihice ale per-
soanei, de ordin cognitiv-intelectiv, caracterial şi afec-
tiv-voliţional, care pot asigura performanţa în desfăşu-
rarea unei activităţi şi organiza motivat această activi-
tate, determinată de aptitudini şi de gradul de maturi-
zare a personalităţii, fiind tradusă prin fapte şi rezultate 
cuantificabile. Capacitatea de a răspunde presupune în 
consecinţă integritatea capacităţilor cognitiv-intelec-
tuale şi voliţional-cognitive ale personalităţii mature, 
inclusiv a discernământului [1, p.43].

Deși este o abordare mai mult din punct de vede-
re penal, în opinia autorilor Dublea A., Ștefăroi N., Luca 

S. ș.a., discernământul (termen psihiatric) reprezintă 
capacitatea unei persoane de a-şi da seama de carac-
terul faptelor comise şi de urmările acestora, de a pu-
tea distinge între bine şi rău, între permis şi nepermis, 
având reprezentarea consecinţelor negative ale fapte-
lor antisociale săvârşite. Discernământul se bazează pe 
o percepere şi o reprezentare a realităţii (natura actului 
comis, a conţinutului şi consecinţelor faptelor incrimi-
nate), pe capacitatea psihică de anticipare prin repre-
zentarea urmărilor faptelor proprii [10, p.138].

Botnaru S. menționează că în literatura de speciali-
tate se descriu patru situaţii de alterare a discernămân-
tului:

 1) existenţa discernământului – nu există tulburări 
psihice sau există situaţii de limită; 

2) absenţa discernământului – de exemplu, în psi-
hoze, unde fapta devine un simptom al bolii; 

3) diminuarea discernământului – de obicei, pe un 
fond organic sau în tulburări psihice la limită;

 4) alterat sau chiar abolit – în funcţie de starea psi-
hică şi situaţia concretă a faptei comise: stările margi-
nale, debilităţile mintale, dizarmoniile de personalitate, 
impulsivităţile patologice [1, p.44].

În vederea instituirii măsurilor de ocrotire, urmează 
a fi efectuată expertiza psihiatrică, fie aceasta va fi una 
extrajudiciară – în cazul instituirii măsurii de ocrotire 
sub forma mandatului de ocrotire în viitor (art. 48 Cod 
civil), fie prin expertiza psihiatrică judiciară – în cazul 
instituirii măsurii de ocrotire sub formă de tutelă și cu-
ratelă (art. 48 Cod civil).

Potrivit Metodicii tip de efectuare a expertizei ju-
diciare psihiatrico-legale [3, p.3], sarcina principală 
a expertizei este studierea documentelor în vede-
rea evaluării retrospective a stării psihice și, implicit, 
a discernământului. Întrebările tip care sunt puse în 
fața experților se formulează după exemplul: A suferit 
persoana de maladii somatice, cu eventuale tulburări 
psihice, sau de maladii psihice la momentul încheierii 
actului cu consecințe juridice? Dacă da, avea discer-
nământ, și-a exprimat conștient și deliberat propria 
voință? [3, p.3]. Din conținutul acestei întrebări, reiese 
că experții, la efectuarea expertizei psihiatrico-legale, 
utilizează termenii de „maladii psihice”, „tulburări psi-
hice”, „discernământ”, în timp ce Codul civil, la aplica-
rea măsurilor de ocrotire, utilizează termenul de „boli 
mintale”, „deficiențe mintale”. Întrebarea deschisă, la 
care nu am găsit un răspuns explicit, este dacă acești 
termeni sunt utilizați cu titlu de sinonime, ori diferă 
esențial ca concept? Răspunsul urmează a fi reglemen-
tat expres de către legislație, astfel încât, la instituirea 
măsurilor de ocrotire, după efectuarea expertizei psihi-
atrice să nu existe discordanțe dintre prevederile lega-
le și concluziile experților. 

În rezultatul efectuării expertizei psihiatrico-legală, 
indiferent de tipul cauzei judiciare (penală/civilă) și de 
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obiectivele înaintate, expertul psihiatrico-legal trebuie 
neapărat să reflecte în concluzii următoarele aspecte: 
structura și gradul de dezvoltare al personalității; în ca-
zul constatării lipsei disfuncțiilor psihice cu semnificație 
psihiatrico-legală decisivă, se va specifica lipsa tul-
burărilor și maladiilor psihice, existența criteriilor dis-
cernământului și anume – intelectual (capacitatea de 
a conștientiza acțiunile sale) și volitiv (capacitatea de 
a dirija acțiunile sale și de a înțelege consecințele lor) 
și acțiunea realizată cu discernământ; în cazul identi-
ficării unor tulburări cu semnificație psihiatrico-legală 
sau a unor boli psihice, se vor indica diagnosticul psi-
hiatric, prezența tulburărilor sau a bolilor psihice dia-
gnosticate la momentul consumării faptei, capacitatea 
de a conștientiza și dirija acțiunile sale, de a înțelege 
consecințele lor, de a acționa cu discernământ [3, p.9].

În urma analizei efectuate asupra reglementărilor 
Codului civil la capitolul „Persoana fizică”, la general, și 
la „Secțiunea a 3-a – Măsurile de ocrotire contractuale 
și judiciare” – în special, și legislația conexă care regle-
mentează capacitatea de exercițiu a persoanei fizice, se 
observă o discordanță în utilizarea termenilor, care, din 
punct de vedere medical și juridic, nu sunt compatibili. 
Venim cu propunerea de a uniformiza utilizarea terme-
nilor, în vederea asigurării unei continuități logice între 
noțiunile aplicate în domeniul juridic și cel medical, 
pentru e evita interpretări duble sau incorecte. 

Codul civil reglementează două tipuri de măsuri de 
ocrotire care pot fi aplicate persoanei fizice adulte sau 
care a dobândit capacitatea de exercițiu pe altă cale: 
 măsuri de ocrotire contractuale, din care fac parte: 

contractul de asistenţă, mandatul de ocrotire în 
viitor;
 măsuri de ocrotire judiciare: ocrotirea provizorie, 

curatela, tutela. 
Prin reglementarea instituției măsurilor de ocrotire 

a persoanei fizice adulte, apar noi termeni care țin de 
subiecții raporturilor juridice de ocrotire, cum ar fi, de 
exemplu, persoană ocrotită, persoană însărcinată cu 
ocrotirea, ocrotitorul autorizat, ocrotitorul provizoriu, 
curatorul sau tutorele supleant, curatorul sau tutorele 
special, consiliul de familie.

Noțiunea de „persoană însărcinată cu ocrotirea” 
este una mai vastă care cuprinde noțiunile de „ocroti-
tor provizoriu”, „curator”, „tutore”, „ocrotitor autorizat”. 

La articolul 483 din Codul civil este reglementat 
ocrotitorul autorizat, care poate fi:
 persoana fizică cu capacitate deplină de exerciţiu; 
 instituţia de tratament sau instituţia socială;
 asociaţia obştească care, conform statutului, are 

ca principal gen de activitate apărarea dreptu-
rilor şi intereselor persoanelor cu boli mintale sau 
deficienţe fizice, mintale sau psihologice.

Activitatea de ocrotitor autorizat poate fi desfășurată 
de persoana care deţine autorizaţia de ocrotitor autori-

zat, eliberată conform prevederilor legale. La alineatul 
3 al aceluiași articol se menționează că autoritatea abi-
litată să autorizeze, condiţiile, modul de autorizare şi 
de desfăşurare a activităţii de ocrotitor autorizat se sta-
bilesc prin regulament aprobat de Guvern. Constatăm, 
la moment, lipsa unui Regulament în acest sens, fapt 
care indică asupra imposibilității aplicării prevederilor 
legale de la art. 483  din Codul civil, precum și ale alto-
ra din cadrul aceluiași titlu „Persoana fizică”, dar și lipsa 
unei soluții legale de aplicare a măsurilor de ocrotire 
judiciare sub forma curatelei sau a tutelei, în cazul în 
care niciun membru al familiei şi nicio persoană apro-
piată nu îşi poate asuma exercitarea măsurii de ocrotire 
(art. 48 Cod Civil). În acest caz, instanţa de judecată ar 
trebui să desemneze un ocrotitor autorizat. 

Ocrotirea provizorie se instituie de către instanța 
judecătorească asupra persoanelor care au nevoie de 
ocrotire temporară sau de reprezentare pentru îndepli-
nirea  doar a anumitor acte juridice. La fel, instanța de 
judecată numește un ocrotitor provizoriu, împuternicit 
să încheie unul sau mai multe acte juridice, inclusiv de 
dispoziţie, necesare pentru administrarea patrimoniu-
lui persoanei ocrotite. 

Odată cu modificările operate la capitolul „Persoana 
fizică” din Codul civil, apare un organ consultativ for-
mat din rudele și personele apropiate persoanei puse 
sub ocrotire – consiliul de familie, care se instituie prin 
hotărâre judecătorească, iar în unele cazuri poate lua 
decizii fără necesitatea aprobării acestora de către au-
toritatea tutelară. Consiliul de familie se formează în 
cazul instituirii măsurii de ocrotire judiciară sub formă 
de tutelă (art. 48 Cod civil). 

Tutela și curatela, instituții care se păstrează ca 
noțiune, dar care diferă ca  concept după modificările 
operate în Codul civil, sunt instituite în ultimă instanță, 
în cazul în care celelalte măsuri de ocrotire sunt insufi-
ciente. Caracterul originar al tutelei romane se deose-
bea radical de acel al tutelei moderne. Tutela nu a fost 
o măsura de protecție pentru incapabil, ci o potestas ca 
putere părintească și manus, măsura luată în interesul 
celui chemat să o exercite. Tutela a fost un drept, iar nu 
o îndatorire. Este adevărat că destul de curând aceas-
tă noțiune primitivă se transformă, tutela devenind o 
ocrotire instituită de dreptul civil în folosul celor care 
n-au experiența vieții sau agerimea de spirit necesară 
spre a se apăra contra curselor ce li s-ar întinde, spre a 
încheia un civile negotium, spre a figura într-un proces 
[14, p.260].

Tutela și curatela nu mai sunt instituite pe un ter-
men nelimitat, ci au termeni exacți, prevăzuți la art. 
483-48 din Codul civil. Inovatoare sunt prevederile care 
reglementează posibilitatea desemnării câtorva tutori, 
după caz, curatori, ori numirea curatorului sau tutorelui 
supleant. Rolul tutorelui supleant, după caz, curatoru-
lui supleant, este de a supraveghea actele pe care le 
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încheie tutorele sau curatorul, de a informa autoritatea 
tutelară în cazul în care constată încălcări în exercita-
rea măsurii de ocrotire, precum și de a asista sau repre-
zenta persoana ocrotită, dacă interesele ei contravin 
intereselor curatorului sau, după caz, tutorelui ori dacă 
curatorul sau tutorele nu pot să o asiste sau să o repre-
zinte din cauza limitei împuternicirilor lor.

Legiuitorul reglementează regimul juridic al tutore-
lui și curatorului special, care se instituie în cazul în care 
nu este numit tutore/curator supleant, iar interesele 
tutorelui sau, după caz, al curatorului contravin inte-
reselor persoanei ocrotite ori în cazul în care curatorul 
și tutorele nu pot să asiste sau să reprezinte persoana 
ocrotită din cauza limitei împuternicirilor lor. Numirea 
tutorelui special sau curatorului special se face de către 
consiliul de familie, dacă este constituit, sau de către 
autoritatea tutelară. 

în concluzie, observăm că instituția măsurilor de 
ocrotire a persoanei fizice adulte capătă o reglemen-
tare mult mai vastă și diferită, astfel încât de interesele 
persoanei ocrotite se pot ocupa mai mulți subiecți, iar 
procedura de aplicare a măsurilor de ocrotire este dife-
rită, în funcție de starea sau situația acesteia. 
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SuMMary

In this scientific and practical article the author 
conducted a study of main aspects of preparation of 
cases about appealing in the Administrative Court 
against notarial actions or refusal to make the same 
for judicial proceedings. The author made an analy-
sis of the current civil procedural legislation of the 
Republic of Moldova on the preparation of civil ca-
ses for judicial proceedings. He also made an ana-
lysis of legal norms on the organization of notarial 
activity in order to identify common patterns and 
features of preparation of cases under the claims 
on the performed notarial actions or on the refusal 
to make the same. We have identified the most im-
portant aspects of preparing for judicial procee-
dings of cases of this type, taking into account the 
determination at this stage of the subject of proof, 
necessary evidence, the composition of the persons 
taking part in these cases etc. We also proposed 
recommendations on how to improve legislation of 
the notariat and civil court procedure.
Key-words: judicial proceedings, civil court proce-
dure, legal proceedings in cases arising out of public 
law relations, notarial procedure, judges, notaries, 
notarial actions
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SuMar

În prezentul articol ştiinţifico-practic autorul a realizat 
un studiu al aspectelor principale ale pregătirii pricinii 
pentru dezbateri judiciare a cauzelor privind contesta-
rea actelor notariale sau refuzului de a le îndeplini în 
instanţa de contencios administrativ. A fost efectuată 
analiza legislaţiei procesuale civile a Republicii Moldo-
va privind pregătirea pricinilor civile pentru dezbateri 
judiciare, analiza normelor juridice privind organiza-
rea activităţii notarile în scopul stabilirii legităţilor ge-
nerale şi particularităţilor pregătirii pricinilor pe cauze 
privind contestarea actelor notariale sau refuzului de a 
le îndeplini. De asemenea, au fost determinate cele mai 
importante aspecte de pregătirea pricinilor de acest 
gen pentru dezbateri judiciare, ţinând seama de stabi-
lirea obiectului probaţiunii la faza respectivă, stabilirea 
cercului probelor necesare, componenţei participanţi-
lor la proces etc., au fost propuse recomandări pentru 
îmbunătăţirea legislaţiei cu privire la notariat şi proce-
dura civilă.
Cuvinte-cheie: dezbateri judiciare, procedura civilă, 
procedura de contencios administrativ, procedura nota-
rilă, judecători, notari, funcţie de răspundere.

Procedura civilă se caracterizează printr-o serie de 
diferențe semnificative de la procedura penală. Una 
dintre ele este: cauza civilă din momentul intentării 
şi până la momentul pronunţării hotărârii definitive 
se află sub controlul unei persoane – judecătorului. În 
procesul civil nu există controlul reciproc, care este tipic 
pentru procesul penal, în care cauza penală se transmi-
te de la organul de urmărire penală (art. 253 Cod de 
procedură penală al Republicii Moldova  –  CPP RM [2]) 
pentru verificarea dosarului penal de către procuror 

(art. 290 CPP RM) şi trimiterea dosarului în judecată 
(art. 297 CPP RM) în dependenţă de faza procesului 
penal. În acelaş moment în procesul penal se exercită 
şi controlul judiciar asupra procedurii precontencioase 
de urmărire penală, măsurilor speciale de investigaţii și 
asupra aplicării măsurilor procesuale de constrângere 
(capitol VIII CPP RM). 

Acest lucru nu este caracteristic procesului civil. 
Prin urmare, imaginea incorectă a judecătorului despre 
circumstanţele reale ale unei cauze civile, despre ra-
porturile juridice, apărute la prima fază a procesului ci-
vil – faza intentării pricinii civile (primirea cererii privind 
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apărarea dreptului) şi la faza pregătirii pricinii pentru 
dezbateri judiciare, foarte des este motivul erorii judi-
ciare sau birocraţiei judiciare.

Procesul de justiţie pe cauzele civile se dezvoltă 
în anumite faze ale dreptului procesual, care în știința 
procesului civil și în practica judiciară se numesc fazele 
procesului. Prin fază a procesului civil se înţelege tota-
litatea de acțiuni procesuale executate de către jude-
cător (instanţa de judecată) şi de participanţii la proces 
(art. 55 Cod de procedură civilă –  CPC RM [1]), care 
sunt întregite nu de scopul final al justiției (apărarea 
dreptului), dar de orice alt scop apropiat al procesului 
– necesitatea intentării corespunzătoare a unei pricini 
civile, pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare, 
dezbaterea pricinii, contestarea actului judecătoresc, 
actelor de executare şi ca excepţie – revizuirea actelor 
judecătorești.

În literatura juridică de dreptul procesual civil nu 
există opinie unică nu numai pe întrebarea privind no-
ţiunea fazei procesului civil, dar şi privind numărul fa-
zelor procedurii civile. Savanții – procesualiști și juriştii 
– practicieni cel mai des alocă următoarele faze ale pro-
cesului civil: 1) faza intentării procesului civil (primirea 
cererii de apărarea dreptului); 2) faza pregătirii pricinii 
pentru dezbateri judiciare; 3) faza dezbaterii judiciare; 
4) faza apelului; 5) faza recursului; 6) faza executării si-
lite a actelor judecătoreşti; 7) faza revizuirii hotărârilor.

La fiecare fază menţionată  judecătorul (instanţa) 
rezolvă scopurile şi sarcinile fazei corespunzătoare, 
inerente în ea prin efectuarea acţiunilor procesuale 
civile caracteristice acestei faze. Spre exemplu, la faza 
intentării pricinii civile în primul rând se soluţionează 
întrebările privind competenţa juridisdicțională, pri-
vind corectitudinea formulării cerinţelor înaintate de 
persoana interesată, privind formularea cererii de che-
mare în judecată în corespundere cu cerinţele legisla-
ţiei procesuale civile etc. Alte scopuri şi sarcini se ating 
în alte faze ale procesului civil.

Pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare este 
una din fazele procesului civil şi, în conformitate cu 
legislaţia procesului civil, reprezintă un ansamblu de 
acțiuni procedurale efectuate de participanții la proces 
(sau de reprezentanţii lor) sub conducerea unui jude-
cător, îndreptate la asigurarea unei examinări corecte 
și la timp a pricinii (art. 183 CPC).

Pregătirea completă şi la timp a pricinii conform 
Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Repu-
blicii Moldova „Cu privire la actele judecătorului în faza 
intentării procesului civil şi pregătirii pricinii pentru 
dezbateri judiciare”, nr. 5 din 17 noiembrie 2014, con-
stituie în sine o garanţie reală întru realizarea sarcinii 
procedurii civile stabilite de art. 4 CPC şi contribuie la 
soluţionarea corectă a cauzei şi respectarea termene-
lor examinării pricinii, este destinată pentru preveni-
rea tergiversării procesului şi birocraţiei în proces [4. 
pct.19, 20].  

Volumul acţiunilor procesuale de pregătire a prici-
nilor civile pe categoriile concrete și metoda de pregă-
tire a cazurilor concrete, are specifica sa, determinată 
prin caracterul raportului juridic contestabil sau încăl-
cat, tipul procesului civil, complexitatea cauzei, dificul-
tatea probaţiunii şi de alte circumstanţe.

Cetăţenii şi organizaţiile sunt nevoiți să-şi apere în 
instanţele de judecată nu numai drepturile sale subiec-
tive, dar şi drepturile şi libertăţile subiective publice. 
Constituţia Republicii Moldova în art. 53 stabileşte: 
„Persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate 
publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţio-
narea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită 
să obţină recunoaşterea dreptului pretins, anularea ac-
tului şi repararea pagubei” (alin.(1)) [3]. 

Codul de procedură civilă în vigoare, prevede în 
art.277 că, orice persoană   care se consideră vătăma-
tă  într-un  drept,  recunoscut de lege, de către o autori-
tate publică, printr-un act administrativ sau prin  neso-
luţionare în termen legal a unei cereri se poate adresa 
instanței judecătorești competente pentru anularea 
actului, repunerea în drept și repararea prejudiciului.

Prin Legea nr.236-XV din 05 iunie 2003 [8] a fost 
schimbată redacția art.7 din Legea contenciosului ad-
ministrativ, nr.793 din 10.02.2000 [5]. Alin.(4) al acestui 
articol prevede că judecătoriile judecă litigiile cu pri-
vire la refuzul organelor notariale de a îndeplini anu-
mite acte notariale, precum şi verifică legalitatea ac-
telor notariale îndeplinite, cu excepţia cazurilor când 
între persoanele interesate apare un litigiu de drept 
privat ce decurge din actul notarial contestat, situaţie 
în care cauza se examinează în ordinea acţiunii civile. 
Menționăm că, în conformitate cu pct.7 art.244 CPC RM 
în redacția din 1964 (abrogat), plângerile împotriva ac-
telor notariale sau împotriva refuzului de a le îndeplini 
au făcut parte  din categoriile pricinilor procedurii spe-
ciale și se examinau în cadrul acestui tip de procedură 
civilă.

Oare  este  corectă această abordare a legiuitorului 
pe aceste categorii de cauze? Raporturile juridice între 
persoana interesată și notar (altă persoană abilitată cu 
îndeplinirea actelor notariale) sunt de natură publică, 
și nu de natură privată. În astfel de cazuri, nu este pusă 
la îndoială că instanța de judecată exercită funcția de 
control a activității organului notarial. Potrivit art.8 din 
Legea cu privire la organizarea activităţii notarilor, nr.69 
din 14.04.2016 notarul este exponentul puterii de stat, 
împuternicit în modul stabilit de lege în baza licenţei și 
a ordinului de învestire cu împuterniciri [7].  

Dispozițiile legislative despre organizarea activității 
notarilor în Republica Moldova nu lasă nicio îndoială 
cu privire la statutul juridic public al notarilor. Prin ur-
mare, legiuitorul a stabilit corect că pricinilile privind 
contestarea refuzului organelor notariale de a îndeplini 
acte notariale și pricinile privind verificarea legalității 
actelor notariale îndeplinite se examenează în confor-
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mitate cu regulile Secțiunei II subsecțiunei „B” al capito-
lului XXII „Procedura contenciosului administrativ” din 
CPC RM și Legii contenciosului administrativ (art.7 alin.
(4)).

Pe aceste categorii de cauze instanțele de judeca-
tă nu soluționează litigiile legate de raporturi juridice 
civile sau de alte raporturi juridice în legătură cu care 
un cetățean sau o organizație s-au adresat la notar. Pe 
aceste cauze instanța este impusă să exercite controlul 
judecătoresc al legalității acțiunii sau inacțiunii efectu-
ate de notar. Pentru aceasta, instanța trebuie să stabi-
lească prezența sau absența motivelor de a îndeplini 
sau refuzului de a îndeplini actul notarial solicitat de 
persoană interesată.

Conform art.35 din Legea cu privire la notariat, 
nr.1453 din 08.11.2002, notarul îndeplineşte urmă-
toarele acte notariale: a) autentificarea actelor juridice 
(testamente, procuri, contracte); b) procedura succeso-
rală notarială şi eliberarea certificatului de moştenitor; 
c) eliberarea certificatelor de proprietate; d) certifica-
rea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege; e) legali-
zarea semnăturilor de pe documente; f ) actele de pro-
test al cambiilor; g) prezentarea cecurilor spre plată şi 
certificarea neachitării lor; h) legalizarea copiilor de pe 
documente şi a extraselor din ele; i) efectuarea şi lega-
lizarea traducerilor documentelor;j) transmiterea cere-
rilor persoanelor fizice şi juridice altor persoane fizice 
şi juridice; k) primirea în depozit a sumelor băneşti şi 
titlurilor de valoare; l) primirea documentelor la păstra-
re; m) întocmirea protestului de mare; n) asigurarea do-
vezilor; o) eliberarea de duplicate de pe actele notaria-
le pe care le-a întocmit; o1) medierea în condiţiile legii; 
o2) învestirea cu formulă executorie a actelor notariale 
[6]. Notarii îndeplinesc alte acțiuni notariale prevăzute 
de legislație, în scopul de a le da validitate juridică.

Alin.(2) art.63 din Legea cu privire la organizarea 
activităţii notarilor, prevede că refuzul notarului de a 
îndeplini actul sau acțiunea notarială poate fi contestat 
în instanţa de contencios administrativ, ceea ce este 
o garanție a legalității procedurii notariale și apărării 
drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale subiecților 
al raporturilor juridice notariale.

Legislația în vigoare nu stabilește expres cine are 
dreptul să depună acțiune în contenciosul administra-
tiv împotriva  unui act notarial executat în mod neco-
respunzător, la refuzul de a-l îndeplini sau privind veri-
ficarea legalității actelor notariale îndeplinite. Art.277 
al CPC RM prevede că, orice persoană    care se consi-
deră vătămată    într-un   drept, recunoscut de lege, de 
către o autoritate publică, printr-un act administrativ 
sau prin    nesoluţionare în  termen  legal  a unei  cereri 
se poate adresa instanţei    judecătoreşti    competente 
pentru  anularea actului, repunerea în drept. Litera „a” 
art.5 al Legii contenciosului administrativ prevede că, 
subiecţi cu drept de sesizare în contenciosul adminis-
trativ sunt persoane, inclusiv funcţionarul public, mili-

tarul, persoana cu statut militar, care se consideră vătă-
mată într-un drept al său, recunoscut de lege, de către 
o autoritate publică, printr-un act administrativ sau 
prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri. Po-
trivit art.63 alin.(2) din Legea cu privire la organizarea 
activităţii notarilor refuzul notarului de a îndeplini ac-
tul sau acțiunea notarială poate fi contestat în instanţa 
de contencios administrativ.

Lipsa în legea indicaţiei directe la cercul persoa-
nelor, care au dreptul să se adreseze cu acțiunea în 
contenciosul administrativ pe categoriile pricinilor re-
spective a determinat o abordare diferită referitor la 
soluţionarea întrebării resepctive în știința dreptului 
procesual civil. 

După V. Tertişnicov, împotriva actelor notarului şi 
persoanelor cu funcţie de răspundere, abilitate să în-
deplinească acte notariale, au dreptul să se adreseze 
cu acțiune persoanele, interesele cărora sunt încălcate 
prin executarea necorespunzătoare a actului notarial 
sau prin refuzul de a-l îndeplini [14, p.126]. 

Alţi autori consideră că dreptul la sesizarea instanţei 
de judecată pe astfel de categorii de cauze au numai 
pesoanele – cetăţenii şi organizaţiile, în privinţa cărora 
sunt îndeplinite acte notariale şi carora li s-au refuzat 
îndeplinirea lor [9, p.14; 11, p.512; 12, p.230; 15, p.152].

Autorii primului punct de vedere reies din noţiunea 
largă a categoriei persoanelor interesate. În categoria 
respectivă intră un cerc nedeterminat de persoane, 
care consideră ca acţiunea îndeplinită de notar sau re-
fuzul de a îndeplini sunt incorecte. Din punctul nostru 
de vedere, părerea celui de-al doilea grup de autori 
este mai corectă. De asemenea, considerăm că dreptul 
la adresarea în instanţa de contencios administrativ cu 
acțiune pe aceste categorii de cauze au cetăţenii şi per-
soanele juridice în interesul cărora a fost îndeplinit ac-
tul notarial sau care au primit refuzul în îndeplinirea lui. 
Orice altă persoana fizică sau juridică, drepturile şi inte-
resele cărora sunt protejate legal și care au fost afectate 
de acţiunele notariale, pot apăra drepul sau interesul 
său încălcat  prin adresarea în instanţa de judecată cu 
cerere de chemare în judecată, respectiv în procedura 
contencioasă.

Pentru determinarea corectă a cercului de persoa-
ne, care au dreptul la sesizarea instanţei pe cauzele 
privind refuzul organelor notariale de a îndeplini ac-
tele notariale sau privind verificarea legalităţii actelor 
notariale îndeplinite, şi pentru a le delimita de la alte 
persoane interesate, trebuie să se prevadă în legislaţie 
următoarea noţiune: „persoana,  în privința căreia a fost 
îndeplinit actul notarial sau căreia i s-a refuzar în înde-
plinire” [10, p.15]. 

În legătura cu cele propuse, considerăm necesar de 
modificat alin. (2) art. 63 din Legea cu privire la organi-
zarea activităţii notarilor, nr.69 din 14.04.2016, cu expu-
nerea în următoarea redacţie: „Persoanele, în privința 
cărora s-a îndeplinit actul notarial sau cărora a fost re-
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fuzat în îndeplinirea lui, care condsideră că acţiunele 
respective sunt ilegale, au dreptul să le conteste în in-
stanţa de contencios administrativ la locul îndeplinirii 
actului notarial sau refuzului de a-l îndeplini”.

Notariatul este institutul de drept public, împuter-
nicit să asigure apărarea drepturilor şi libertăţilor lega-
le ale persoanelor şi a statului prin îndeplinirea actelor 
notariale în modul stabilit și în conformitate cu legea. 
Notarul este reprezentantul autorităţilor publice care 
oferă servicii publice prin îndeplinirea actelor notari-
ale în baza licenţei şi ordinului ministrului justiţiei de 
învestire cu împuterniciri. Notarul nu este funcţionar 
public, dar activitatea notarului se consideră ca activi-
tatea autorităţilor publice în scopul realizării interese-
lor publice. După cum este stabilit în art. 2 al Legii con-
tenciosului administrativ RM, autoritate publică este 
orice structură organizatorică sau organ, instituite prin 
lege sau printr-un act administrativ normativ, care ac-
ţionează în regim de putere publică în scopul realizării 
unui interes public. Sunt asimilate autorităţilor publice, 
în sensul prezentei legi, persoanele de drept privat care 
exercită atribuţii de putere publică sau utilizează do-
meniul public, fiind împuternicite prin lege să presteze 
un serviciu de interes public, inclusiv persoanele care 
prestează servicii notariale.

Raportul juridic privind acordarea serviciilor notari-
ale cetăţenilor şi organizaţiilor se determină ca raport 
juridic apărut intre notar (alte persoane, care desfă-
şoară activitate notarială) şi cetăţean sau organizaţie 
privind îndeplinirea actelor şi acţiunilor notariale. Din 
definiţia dată reiese legătura între două subiecte a ra-
portului juridic: notar (altă persoană, care desfăşoară 
activitate notarială) şi cetăţean (organizaţie) care a soli-
citat îndeplinirea actului notarial.

Raporturile juridice respective apar în domeniul 
raporturilor juridice publice, unul din participanţi fiind 
subiectul, abilitat cu putere  publică. Subiectul (notar, 
altă persoană care oferă servicii notariale), care des-
făşoară activitate notarială prin îndeplinirea actelor şi 
acţiunelor notariale, este participantul independent 
al raporturilor juridice. Autoritatea lui este îndreptată 
la asigurarea stabilității circulaţiei civile. Conform legii, 
notarul este obligat să autentifice stările juridice incon-
testabile.  

Cu toate acestea, din motive obiective notarul are 
dreptul să refuze în îndeplinirea actului notarial solici-
tat sau să-l îndeplinească în modul, pe care îl consideră 
mai corect. Din partea pragmatică, activitatea notarilor 
se bazează pe principiul independenţei şi imparţialită-
ţii (art. 2, art.4 al Legii cu privire la organizarea activi-
tăţii notarilor), principiul evidenței veridice și verificării 
drepturilor și faptelor juridice incontestabile înregistra-
te. Obiectul activităţii notariale reprezintă autentifica-
rea raporturilor juridice incontestabile. Notariatul nu 
examinează litigiile de drept, prin urmare, în majorita-
tea cazurilor refuzul organelor notariale de a îndeplini 

un act notarial depinde nu de părerea subiectivă a no-
tarului, dar de obligaţia lui profesională de a se abţine 
de la îndeplinirea actelelor notariale dubioase. Notarul 
are toate motivele să fie critic față de persoana, care 
solicită îndeplinirea actului notarial, şi poate cere de la 
persoană să prezinte probele care dovedesc existenţa 
dreptului sau faptului incontestabil. Notarii nu au drep-
tul să autentifice acte juridice care contravin legii şi în 
cazul când autenticitatea documentului prezentat pro-
voacă dubii.

Altă parte, calitatea căreia  o are cetăţeanul sau or-
ganizaţia, este iniţiatorul intentării procedurii notariale 
în scopul îndeplinirii de către notar (persoana cu func-
ţie de răspundere cu atribuțiile notariale) a actului no-
tarial – proiectului actului juridic, cererii şi altor docu-
mente, de a pregăti copiile documentelor, extrase din 
documente, aplicarea inscripţiei de autentificare, elibe-
rarea certificatului etc. Cetăţenii şi organizaţiile în cali-
tate de participanți ai procesului au drepturi şi obligaţii 
prevăzute de legislația cu privire la notariat. În special, 
alin.(1) art. 63 al Legii cu privire la organizarea activităţii 
notarilor, prevede că actele și acțiunile notarului pot fi 
contestate în instanţele de judecată de drept comun 
conform competenței stabilite de lege. Refuzul nota-
rului de a îndeplini actul sau acțiunea notarială poate fi 
contestat în instanţa de contencios administrativ (alin.
(2) art. 63 al Legii cu privire la organizarea activităţii no-
tarilor). Aşadar, subiecții principali ai procesului privind 
contestarea acţiunilor notarului sau refuzului de a le în-
deplini în procedura de contencios administrativ sunt 
următoarele părţi ale raportului juridic notarial: 

– în primul rând, cetăţenii şi organizaţiile care au so-
licitat îndeplinirea actului notarial şi consideră ca ilegal 
actul notarial îndeplinit sau refuzul de a-l îndeplini;

– în al doilea rând, notarii şi alte persoane, abilitate 
prin lege pentru desfăşurarea activităţii notariale. Este 
vorba despre activitatea notarială a oficiilor consulare 
şi misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova (art. 3, 
art. 34 din Legea cu privire la notariat), persoanelor cu 
funcţie de răspundere abilitate, autorităţilor adminis-
traţiei publice locale (art. 3, art. 37 din Legea cu privire 
la notariat), registratorilor organului înregistrării de stat 
(art. 3, art. 371 din Legea cu privire la notariat). 

Prin urmare, în cazul pregătirii categoriilor date de 
pricinii pentru dezbateri judiciare este necesară acor-
darea atenției deosebite stabilirii corecte a poziţiei re-
clamantului şi a pârâtului, explicându-le drepturile şi 
obligaţiile procesuale.

La pregărirea pricinii privind contestarea actelor 
notariale sau refuzului de a le îndeplini pentru dezba-
teri judiciare trebuie de ţinut cont că, independent de 
faptul cine a intentat cauza, în calitate de reclamant pe 
cauzele respective se consideră persoana, în privinţa 
căreia a fost îndeplinit actul notarial sau în îndeplini-
rea căruia i-a fost refuzat. Alte persone, care consideră 
că drepturile lor subiective sau interesele protejate de 
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lege au fost afectate sau pot fi afectate în viitor de ac-
tul notarial îndeplinit, pot să se adreseze în instanţa de 
judecată în ordinea acţiunii civile pentru apărarea lor 
(alin. (4) art. 7 din Legea contenciosului administrativ).

Urmează de ţinut cont şi de faptul, că părţile sunt 
subiecţii presupusului raport juridic public litigios, care 
poate avea și mai mulți subiecți. În mai multe cazuri la 
notar se adresează două sau mai multe persoane, în 
privinţa cărora urmează să fie îndeplinit actul notarial 
sau persoane, cărora s-a refuzat în îndeplinirea actu-
lui. Prin urmare, dacă raportul juridic material are mai 
mulți subiecţi (două sau mai multe persoane intere-
sate în actul notarial), atunci la faza pregătirii pentru 
dezbaterile judiciare ar trebui de clarificat întrebarea 
privind intervenirea lor în proces pe litigiu privind re-
fuzul organelor notariale de a îndeplini actele notariale 
coreclamanţilor. Astfel, în cazul când trei moştenitori 
au acceptat de fapt succesiunea şi au prezentat nota-
rului acte necesare, dar lor le-a fost refuzat în eliberarea 
certificatului de moştenitor, atunci acţiunea va fi exmi-
nată în ordinea procedurii de contencios administrativ, 
unde va avea loc coparticiparea procesuală din partea 
reclamantului.

La pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare ju-
decătorul îndeplineşte acţiuni procesuale prevăzute 
de art. 185 din CPC RM şi art. 22 al Legii contenciosului 
administrativ, în special, audiază reclamantul privind 
pretenţiile lui, concretizează cu care act notarial sau 
refuz în îndeplinirea lui reclamantul nu este de acord, 
în ce constă încălcarea drepturilor sau obligaţiilor lui, 
îi explică drepturile şi obligaţiile procesuale. Faptul ex-
plicării drepturilor şi obligaţiilor la pregătirea pricinii 
urmează să fie fixată în încheierea specială, unde se va 
indica care drepturi procesuale au fost explicate părţi-
lor şi altor participanţi ai procesului. În astfel de înche-
ieri punctul privind înţelegerea drepturilor trebuie să 
fie semnat de părţi. 

La examinarea pricinilor privind refuzul organelor 
notariale de a îndeplini actul notarial (notarul şi  per-
soane cu funcţie de răspundere care exercită funcţiile 
notariale) urmează să participe acel notar sau persoa-
nă cu funcţie de răspundere, abilitată pentru exercita-
rea acţiunelor notariale, care a îndeplinit actul notarial 
contestat sau care a refuzat în îndeplinirea lui. Statutul 
procesual al notarului, altui organ sau persoanei cu 
funcţie de răspundere, acţiunele cărora sunt contesta-
te, este unic – ei participă în pricină în calitate de pârât, 
ce reiese din sensul art. 7 al Legii contenciosului admi-
nistrativ şi art.63 al Legii cu privire la organizarea acti-
vităţii notarilor.

Mult timp, când pricinile pe plângerile la actele 
notariale sau la refuzul de a le îndeplini au fost exa-
minate de către judecători în procedura specială, în 
teoria dreptului procesual civil și în practica judiciară 
întrebarea privind calitatea procesuală a notarului sau 
persoanei cu funcţii de răspundere abilitată la îndepli-

nirea actelor notariale, a fost soluţionată ambiguu. Au 
fost cazuri, când notarii în cadrul procedurii speciale au 
fost atrași în proces în calitate de pârâţi, întervenienţi, 
martori. Acest fapt contravine legislaţiei procesuale 
civile în vigoare şi esenţei juridice procedurii speciale. 
De asemenea, a fost expusă părerea că notarul în prici-
nile civile privind contestarea actelor notariale sau re-
fuzului de a le îndeplini, acţionează pentru depunerea 
concluziilor în scopul îndeplinirii funcţiilor notariale 
abilitate prin lege [13, p.297]. Această părere nu a găsit 
sprijinul necesar în literatura procesului civil. Invers, ea 
a fost criticată ca fiind contrară legii şi esenţei acestor 
pricini. În special, conform alin.(1) art. 74 şi art. 231 CPC 
RM, autorităţile publice pot interveni în proces din pro-
prie iniţiativă, la cererea participanţilor la proces sau 
din oficiu pentru a depune concluzii, potrivit funcţiei, 
în vederea apărării drepturilor, libertăţilor şi intereselor 
legitime ale altor persoane, intereselor statului şi ale 
societăţii.

Codul de procedură civilă  al RM, Legea cu privire la 
notariat, Legea cu privire la organizarea activităţii nota-
rilor, nu prevăd depunerea concluziilor de către notari. 
În opinia lui D. Ceciot, concluzia notarului în calitate de 
persoană interesată, acţiunele căreia sunt contestate, 
contravine naturii juridice pe astfel de categorii de ca-
uze [15, p.156].

În Republica Moldova prin Legea contenciosului 
administrativ au fost epuizate aceste contraziceri, sta-
bilind în art.7, art.16, art.22, art.24, art.25 prevederile, 
conform cărora notarii şi persoanele cu funcţii de răs-
pundere abilitate la îndeplinirea acţiunilor notariale, 
participă în categoriile date de cauze în calitate de pâ-
rât. Concluzia respectivă rezultă și din art.63 al Legii cu 
privire la organizarea activităţii notarilor.

La pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare 
judecătorul în cazurile necesare citează notarul sau 
alte persoane abilitate cu îndeplinirea actelor notari-
ale, le înteroghează cu privire la circumstanțele cau-
zei, stabilește existența obiecților și dovezilor în baza 
cerințelor înaintate.

Notarul sau persoana abilitată cu îndeplinirea acte-
lor notariale sunt persoane interesate în soluționarea 
pricinii. Pentru ei, în legătură cu emiterea hotărârii, 
apar consecințe juridice. La ei apar obligaţii faţă de re-
clamant, deoarece în cazul admiterii acțiunii, instanța 
de judecată emite o hotărâre despre anularea actului 
notarial sau a acţiunii notariale îndeplinite și obligă  
notarul sau persoana abilitată cu îndeplinirea actului 
notarial de a îndeplini actul notarial sau altă acțiune.

Judecătorul la pregătirea pricinii pentru dezbateri 
judiciare trebuie să stabilească obiectul probațiunii. 
Obiectul activității judiciare la această categorie de 
cauze este obligația instanței de judecată să verifice în 
volum deplin legalitatea și temeinicia actului notarial 
îndeplinit, precum și legalitatea refuzului în îndeplini-
rea lui.



20 Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al Justiţiei NR. 4 (47), 2018

Obiectul acțiunii pe aceste categorii de cauze pot 
fi acţiuni notariale prevăzute de legislația Republicii 
Moldova cu privire la notariat și organizarea activită-
ţii notarilor – autentificarea actelor juridice, eliberarea 
certificatului de moştenitor,  învestirea cu formula exe-
cutorie, aplicarea interdicției de înstrăinare a bunului 
ș.a. Plângeri la alte acțiuni ale notarului (ex. birocrație, 
grosolănie a notarului, absența nemotivată a nota-
rului în biroul notarial etc.) se examinează numai în 
condițiile legii de către Comisia de etică (art. 52 al Legii 
cu privire la organizarea activităţii notarilor) și Colegiul 
disciplinar (art. 67 al Legii cu privire la organizarea ac-
tivităţii notarilor).

O serie de acțiuni de procedură îndeplinite la etapa 
pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare are scopul 
colectării probelor pertinente și admisibile. În primul 
rând, urmează să ținem cont că, aplicarea de către ju-
decătora regulilor de pertinență (art.121 CPC RM) și ad-
misibilitatea probelor (art.122 CPC RM) se desfășoară 
luând în considerație obiectul probațiunii în una sau 
în altă categorie de cazuri în legătură cu îndeplini-
rea actelor notariale. Conform art.7 alin.(4) din Legea 
contenciosului administrativ, acestea sunt: 1) litigiile 
cu privire la refuzul organelor notariale de a îndeplini 
anumite acte notariale; 2) litigiile cu privire la verifica-
rea legalității actelor notariale îndeplinite.

Obiectul probațiunii pe cauzele privind legalitatea 
acţiunilor notariale îndeplinite este totalitatea faptelor 
şi împrejurărilor, care confirmă sau combat neconfor-
mitatea actului notarial îndeplinit conform cerințelor 
legii, care reglementează modul lui de îndeplinire. 
Obiect al acţiunii în contenciosul administrativ pot fi 
acțiuni notariale deja îndeplinite, adică acțiuni încheia-
te de procedura notarială. Acte notariale și alte acțiuni 
care îndeplinește notarul și alte persoane cu funcţii de 
răspundere sunt enumerate în art. 35, art. 36, art. 37, 
art. 371 din Legea cu privire la notariat.

Îndeplinirea fiecăreia dintre aceste acțiuni este re-
glementată de legea relevantă. În plus, acțiunile nota-
riale trebuie să fie efectuate în strictă conformitate cu 
competența și procedura notarială de îndeplinire, sta-
bilite pentru acest notar sau această persoană cu func-
ţii de răspundere, fără a permite abateri de la proce-
dura notarială stabilită (modul stabilit). Astfel, prin ile-
galitatea îndeplinirii actului notarial (acțiunii notariale) 
trebuie înțeles neconformitatea lui cerințelor normelor 
juridico-materiale, care reglementează îndeplinirea ac-
tului notarial (altei acțiuni) de un anumit tip, precum și 
neconformitatea lui normelor procedurale, care stabi-
lesc regulile generale și speciale, specifice pentru înde-
plinirea unor anumite acțiuni notariale.

Obiectul probațiunii pe cauzele privind contesta-
rea refuzului notarului sau altor persoane cu funcţii de 
răspundere în îndeplinirea acțiunii notariale se deter-
mină ținând cont de motivele refuzului în îndeplinirea 
acțiunilor notariale, care sunt prevăzute de lege. Fapte-

temeiuri care confirmă legalitatea și temeinecia refu-
zului de a îndeplini acțiuni notariale, sunt prevăzute în 
art.41 al Legii cu privire la notariat. În conformitate cu 
acest articol notarul sau altă persoană abilitată cu înde-
plinirea actelor notariale refuză efectuarea actului  no-
tarial  în cazul dacă: acesta este contrar legii sau nu co-
respunde cerinţelor legale; actul notarial urmează a fi 
îndeplinit de un alt notar. Îndeplinirea actului notarial 
poate fi refuzată şi în cazul: solicitării îndeplinirii lui în 
afara orelor de program, cu excepţia cazurilor în care 
îndeplinirea actului notarial nu suferă amânare din 
motive obiective; neachitării taxelor şi plăţilor stabili-
te. Alin.(4) art.41 al Legii cu privire la notariat prevede, 
de asemenea, că, dacă documentul prezentat trezeş-
te îndoieli, iar îndeplinirea actului notarial nu poate fi 
refuzată, persoana care îndeplineşte actul notarial va 
atrage atenţia părţilor asupra posibilelor consecinţe ju-
ridice şi va face menţiune expresă în act. Dacă părțile 
nu acceptă menţiunea, persoana abilitată să îndepli-
nească actul notarial refuză îndeplinirea acestuia.

Trebiuie de menționat că pot exista alte motive 
de refuz în îndeplinirea actului notarial, cu excepția 
celor indicate mai sus. De exemplu, lipsa tuturor do-
vezilor necesare care confirmă posibilitatea de a înde-
plini actul notarial (nu sunt documentele ce confirmă 
drepturile); neconformitatea documentelor prezen-
tate cerințelor legii (de exemplu, absența apostilei pe 
testament, care a fost perfectat în altă țară); omiterea 
termenelor respective; documentele necesare pentru 
îndeplinirea actului notarial conțin informație care le-
zează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională; 
cu cerere de îndeplinirea acțiunii notariale s-a adresat 
persoana lipsită de capacite de exercițiu sau reprezen-
tantul care nu a avut împuterniciri; acordul încheiat de 
o persoană juridică contrar  scopurilor prevăzute de 
statutul sau de regulamentul ei ș.a.

Sarcina instanței de judecată este de a stabili mo-
tivele indicate, fiindcă de la constatarea sau necon-
statrea circumstanţelor enumerate depinde concluzia 
despre legalitatea și temeinecia refuzului în îndeplini-
rea actului notarial. Aceste fapte sunt incluse în obiec-
tul probațiunii pe cauzele privind contestarea refuzului 
notarului de a îndeplini actul notarial și ele trebuie să 
fie dovedite cu probe concludente și pertinente.

Reieșind din caracterul acțiunii și raporturilor juri-
dice între părți, judecătorul la etapa pregătirii pricinii 
pentru dezbateri judiciare propune reclamantului și al-
tor persoane participante la examinarea cauzei să pre-
zinte dovezi – documentele autentificate.

Dovezile pe categoriile de cazuri examinate sunt, 
în special: 1) originalele autentice ale contractelor, tes-
tamentului, certificatului de moştenitor, certificatului 
cu privire la dreptul de proprietate la o cotă-parte din 
bunurile comune ale soţilor, procurile, alte documente 
eliberate de către organul notarial, care confirmă in-
contestabilitatea datoriei sau altei răspunderi a debito-
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rului; 2) dovezi care confirmă temeinecia argumentelor 
expuse în cererea de chemare în judecată (documente-
le ce confirmă drepturile asupra casei de locuit înstră-
inate; certificatul bancar de stingerea împrumutului; 
testamentul; pașaportul tehnic pentru automobil care 
urmează să fie vândut, donat; adeverinţa    organelor 
fondului locativ privind datoria pentru chirie).

Atunci când notarul refuză să efectueze un act no-
tarial trebuie să fie cerut refuzul organului notarial în 
scris. Notarii (alte persoane cu funcții de răspundere) 
la cererea persoanelor cărora li se refuză în îndeplinirea 
actului notarial trebuie să expună motivele refuzului în 
scris și să lămurească modul de contestare. Refuzul se 
aduce la cunoştinţa persoanei interesate, în termen de 
10 zile din ziua adresării pentru îndeplinirea actului no-
tarial, şi poate fi atacat în instanţa de judecată (art.41 
alin.(3) al Legii RM cu privire la notariat). Refuzul trebu-
ie să fie emis sub forma unei încheieri.

În cazul refuzului de a îndeplini un act notarial, pe 
lângă încheierea notarială se prezintă documentele 
care, după părerea reclamantului, trebuie să fie auten-
tificate sau certificate.

La etapa pregătirii pricinii privind contestarea ac-
telor notariale sau refuzului de a le îndeplini pentru 
dezbateri judiciare, judecătorul propune pârâtului (no-
tarului care a îndeplinit sau a refuzat în îndeplinirea 
actului notarial) să prezinte referința și toate probele 
necesare (art.186 CPC RM).

La pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare pe 
aceste categorii de cauze, judecătorul poate cere do-
sarul notarial deținut de notar, concluzia Comisiei de 
etică, Colegiului disciplinar sau Camerei notariale în le-
gătură cu plângerile la acțiunile notarului.

Pentru a asigura soluționarea corectă și la timp a 
pricinii, judecătorul la etapa pregătirii pricinii pentru 
dezbateri judiciare este obligat: să determine natura 
raporturilor juridice apărute și legea care va fi aplica-
tă; să stabilească componența participanților la proces; 
să înştiinţeze participanţii la proces despre locul, data 
şi ora dezbaterilor; să rezolve problema introducerii în 
proces a specialistului pentru a pune concluzii, preci-
zări; la cererea reclamantului să reclame probele nece-
sare pe care reclamantul sau reprezentantul acestuia 
nu le poate obține de la notar; să verifice admisibilita-
tea și pertinența probelor prezentate.

Problema determinării legii care urmează a fi apli-
cată la judecarea pricinii, necesită o atenție deosebită. 
Judecătorul determină legea care urmează a fi aplicătă, 
bazându-se pe totalitatea următoarelor date: temeiul 
și obiectul acțiunii privind contestarea actului notarial 
îndeplinit sau refuzului organelor notariale de a înde-
plini actul notarial; obiecțiile notarului (altor persoa-
ne cu funcții de răspundere) referitor la acțiune, alte 
circumstanțe ce servesc la constatarea împrejurărilor 
care au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei.
Indicarea de către reclamant în susținerea cererii de 

chemare în judecată a normei legale concrete nu este 
determinant în rezolvarea de către judecător a întrebă-
rii de care lege urmează să se conducă la soluționarea 
cazului.

În practica judiciară, cele mai frecvente acțiuni sunt: 
refuzul notarului în eliberarea certificatului de moşteni-
tor; refuzul în autentificarea contractelor de înstrăina-
rea caselor de locuit, contractelor de donație a autotu-
rismelor și motocicletelor; la refuzul în învestirea cu for-
mulă executorie. Deja la etapa pregătirii pricinii pentru 
dezbateri judiciare, judecătorul trebuie să studieze cu 
atenție legea în baza căreia a acționat notarul (altă per-
soană cu funcții de răspundere) și să decidă care norma 
legală urmează a fi aplicată în cazul concret.  Pentru a 
determina legea aplicabilă, judecătorul are dreptul să 
consulte fiecare parte și reprezentanții lor.

Exercitarea activității notariale de către persoanele 
cu funcții de răspundere special împuternicite pentru 
aceasta (de către notar  sau alte persoane cu funcţie 
de răspundere, abilitate să îndeplinească actul nota-
rial) înseamnă că relațiile care apar în legătură cu ac-
tele notariale sunt de natură publică. Având în vedere 
faptul că esența juridică a acestor cazuri este litigiu de 
drept  public între persoana cu funcții de răspundere 
abilitată să îndeplinească actul notarial și cetățeanul 
sau persoana juridică în privința căreia sunt îndeplinite 
acte notariale sau căreia i s-a refuzat îndeplinirea lor, la 
pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare se aplică 
reguli speciale și acțiuni pregătitoare speciale care sunt 
prevăzute în Legea contenciosului administrativ.

Reieșind din natura pretenției înaintate, judecătorul 
și participanții la proces pe cauzele privind contesta-
rea actelor notariale îndeplinite sau refuzul în îndepli-
nirea lor în calitate de măsuri speciale de pregătirea 
acestor cauze trebuie să efectueze acţiuni respective 
prevăzute de alin.(2) al art.19, alin.(1), (2) art.21, art.22 
al Legii contenciosului administrativ. Necesitatea efec-
tuării măsurilor procesuale speciale indicate în Legea 
contenciosului  administrativ este dictată de specificul 
categoriilor de cauze care apar din relațiile publice de 
drept la care se referă și cauzele la cererile privind înde-
plinirea actelor notariale sau refuzul în îndeplinirea lor. 
De exemplu, conform art.21 din Legea contenciosului 
administrativ, judecătorul poate dispune suspendarea 
actului notarial la etapa pregătirii pricinii pentru dez-
bateri judiciare.  La numărul acțiunilor speciale de pre-
gătire a cauzei, care apar din relațiile publico-juridice la 
care se referă și cauzele pe plângerile la acțiunile nota-
rului sau refuzul în îndeplinirea lor, pot fi atribuite pre-
vederile art.22 din Legea contenciosului administrativ, 
conform căruia judecătorul dispune citarea părţilor 
pentru ziua primei înfăţişări, care trebuie fixată în cel 
mult 10 zile de la data punerii cererii pe rol. Pârâtul este 
obligat să prezinte instanţei documentele solicitate la 
prima zi de înfăţişare, în caz contrar, i se aplică o amen-
dă judiciară în mărime de pâînă la 10 salarii minime 



22 Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al Justiţiei NR. 4 (47), 2018

pentru fiecare zi de întârziere nejustificată. Aplicarea 
amenzii judiciare nu scuteşte pârâtul de obligaţia de a 
prezenta documentele solicitate.

În contextul celor relatate, urmează de menționat 
că amenda în mărime de 10 salarii minime aplicată de 
către instanța judecătorească pentru fiecare zi de întâr-
ziere nejustificată a prezentării documentelor solicitate 
de către instanța de judecată nu corespunde gradului 
prejudiciabil a încălcării comise, precum și realității 
economice din țară. Prevedere cu privire la mărimea 
amenzii judiciare stabilite de alin.(3) art.22 al Legii con-
tenciosului administrativ a fost adoptată în anul 2000. 
Însă, începând cu 01 mai 2018, cuantumul minim ga-
rantat al salariului în sectorul real constituie suma de 
2610 lei. În opinia noastră, mărimea amenzii judiciare 
urmează a fi revizuită în direcția reducerii reale. Mai 
mult decât atât, în prezent amenzile aplicate pentru în-
călcările comise se încasează în unități convenționale. 
O unitate convențională constituie 50 lei.

Multe acțiuni procedurale ale judecătorului la eta-
pa pregătirii cauzei pentru dezbateri judiciare îmbracă 
forma actului judiciar – încheierii. În fiecare cauză civilă 
trebuie să existe cel puțin două încheieri:

1) încheierea privind pregătirea pricinii pentru 
dezbateri judiciare cu indicarea tuturor acțiunilor 
procesuale necesare, efectuate de către judecător și 
participanții la proces. Această încheiere se emite de 
către judecător, fără înştiinţarea participanţilor la pro-
ces, în decursul a cinci zile de la data la care s-a dat curs 
cererii de chemare în judecată privind contestarea re-
fuzului organelor notariale de a îndeplini acte notaria-
le. Faza pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare are 
propriile limite de timp. Începutul acestei etape este 
determinat prin emiterea încheierii corespunzătoare și 
poate avea loc numai după intentarea procesului civil, 
adică după primirea cererii;

2) încheierea privind finisarea pregătirii pricinii și 
stabilirea termenului de judecare a pricinii. Această în-
cheiere marchează sfârșitul etapei de pregătire pentru 
dezbateri judiciare a cauzei. Încheierea dată documen-
tează concluzia judecătorului privind constatarea pre-
cum că cauza este pregătită. Cauza civilă este pregătită 
suficient pentru dezbateri judiciare în cazul în care:

– este stabilită componența persoanelor interesate 
în soluţionarea pricinii;

– sunt concretizate pretențiile din acțiune și obiec-
țiile;

– sunt stabilite fapte care au importanţă pentru jus-
ta soluţionare a cauzei;

– sunt acumulate probele necesare;
– pârâtului i-a fost înmânată copia cererii cu toate 

documentele anexate.
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SuMar

Orice instituţie de drept, pentru a fi percepută ca atare, 
precum şi pentru a fi înţeles rolul acesteia în dezvol-
tarea relaţiilor sociale şi juridice, necesită a fi privită 
şi studiată prin prisma originii şi evoluţiei istorice a 
acesteia. Pentru a ne forma o atitudine documentată, 
din punct de vedere ştiinţific, asupra unei instituţii ju-
ridice, este imperios a studia istoricul acestei instituţii 
şi evoluţia ei în timp, ţinând cont de specificul fiecărei 
perioade de dezvoltare a societăţii umane. Prezenta lu-
crare are ca scop evidenţierea originii şi a evoluţiei în 
timp a dreptului real de superficie, drept care, de altfel, 
a suferit mici modificări la nivel de „construcţie” juri-
dică, care ar permite extinderea aplicabilităţii practice 
a acestuia. Totodată, normele cuprinse în Codul Civil 
al Republicii Moldova privind superficia sunt pline de 
contradicţii, fapt care face imposibilă interpretarea 
univocă a acestora. 
Cuvinte-cheie: drept de superficie, drept de proprieta-
te, superficies solo cedit, originea istorică a superficiei, 
drept real, dezmembrământ al dreptului de proprietate, 
construcţie, terenul altuia.

Dreptul de superficie, pe lângă cel de uzufruct, 
uz, abitaţie şi servitute, este un dezmembrământ al 
dreptului de proprietate. Prin dezmembrăminte ale 
dreptului de proprietate înţelegem acele drepturi rea-
le principale asupra bunurilor altuia, care se constituie 
sau se dobândesc prin  desprinderea ori limitarea unor 
atribute ale dreptului de proprietate. Acestea sunt opo-
zabile nu doar terţilor, dar chiar şi proprietarului, care 
trebuie să se abţină de la orice acţiune care ar putea 
aduce atingere exercitării acestor drepturi. Superficia, 
ca dezmembrământ al dreptului de proprietate, constă 
în prerogativa titularului său de a folosi şi chiar de a po-
seda terenul unei alte persoane în vederea edificării şi 
exploatării unei construcţii sau a exploatării unei con-
strucţii existente. 

CZU:347.23 (478):347(498)

Evoluţia istorică a dreptului de superficie în spaţiul românesc şi 
reglementarea acestuia în Codul civil al Republicii Moldova  
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Drept Civil

THE HISTORICAL EVOLUTION OF THE 
SUPERFICIES ON THE ROMANIAN AREA 
AND ITS REGULATION IN THE CIVIL 
CODE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

SuMMary

Any institution of law, in order to be perceived 
as such, and to understand its role in the develo-
pment of social and legal relationships, needs to 
be viewed and studied in terms of its origin and 
historical evolution.Thus, in order to form a scien- 
tifically documented attitude towards a legal in-
stitution, it is imperative to study the history of 
this institution and its evolution over time, ta-
king into account the specificity of each period 
of development of human society. This goal of 
this paperwork is highlighting the origin and the 
evolution over time of the superficies, which, in 
fact, has suffered minor changes towards the legal 
„construction” of the right, which would allow the 
extension of its practical applicability.At the same 
time, the rules contained in the Civil Code of the 
Republic of Moldova concerning superficies are 
full of contradictions, which makes it impossible 
to interpret them univocally.
Key-words: superficies, property right, superficies 
solo cedit, the historical origin of superficies, real 
right, dismemberment of the property right, con-
struction, the land of another.

Ca instituţie juridică, superficia a apărut încă în 
dreptul privat roman. Ţinând cont de semnificaţia eti-
mologică a termenului „superficies”, care, din latină, în-
seamnă partea superioară a ceva, aceasta se referă la 
ceva ce este amplasat sau ataşat de pământ, de cele 
mai dese ori referindu-se la o construcţie ridicată pe 
terenul unei terţe persoane [8]. La etapa incipientă, su-
perficia a apărut pe baza arendei terenurilor publice, 
fiind un drept „creat” de pretorii romani încă la sfârşitul 
secolului II înainte de Hristos. Naşterea acestuia s-a da-
torat unei crize de locuinţe, criză care exista în acea pe-
rioadă la Roma. Astfel, statul a permis particularilor edi-
ficarea locuinţelor pe terenurile virane, pentru a pune 
capăt crizei, ulterior fiind practicată şi în baza arendei 
terenurilor de proprietate privată, pe care arendaşul 
ridica o construcţie pe cont propriu şi o utiliza, având 
posibilitatea să dispună, prin acte juridice, de aceasta. 
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Astfel, ab initio, superficia era considerată, de către ju-
risconsulţii romani, ca fiind o locaţiune perpetuă.

În dreptul privat roman, dreptul de proprietate 
asupra construcţiei era considerat a fi inseparabil de 
dreptul de proprietate asupra terenului pe care se afla 
construcţia, în virtutea principiului superficies solo cedit 
(ceea ce este la suprafaţă aparţine solului). Persoana 
care avea dreptul să utilizeze terenul grevat cu superfi-
cie, denumit superficiar, se bucura de dreptul de a uti-
liza superficia, de a o transmite prin moştenire şi de a 
o greva în alt mod, în ciuda faptului că nu-i aparţinea, 
dreptul fiind cunoscut ca jus superficiarum [9].

Totuşi, datorită existenţei şi aplicării principiului su-
perficies solo cedit, ceea ce însemna că superficia apar-
ţine terenului, cetăţenii romani nu prea luau în consi-
deraţie acest drept oferit lor de către stat, pentru că 
aceasta ar fi însemnat că, în virtutea principiului men-
ţionat, statul devenea proprietar al locuinţelor ridicate 
de ei. Pentru a depăşi acest moment şi a insuficienţei 
de locuinţe care exista în acea perioadă la Roma, pre-
cum am menţionat mai sus, a fost iniţiată o reformă, 
în virtutea căreia, în baza unei convenţii încheiate între 
stat şi superficiar (cel care construia), acesta din urmă 
devenea titularul unui drept real asupra construcţiei 
[1, p.105]. Desigur că, pentru constituirea acestui drept 
real, superficiarul plătea solarium – suma de bani anu-
ală pentru utilizarea terenului statului. Este un drept 
care oferea superficiarului următoarele prerogative re-
feritoare la locuinţă:

– de a o înstrăina sub orice mod;
– de a o greva cu sarcini;
– de a o lăsa moştenire;
– de a o urmări în justiţie, apelând la acţiunile reale.
Pentru a-şi apăra drepturile, pretorii le-au acordat 

tuturor superficiarilor interdictul de superficie, precum 
şi o acţiune asemănătoare celei de revendicare (actio 
de superficio), care putea fi înaintată împotriva oricui, 
chiar şi împotriva proprietarului terenului. În epoca cla-
sică a dreptului roman, jurisconsulţii priveau superficia 
ca un drept asupra lucrului altuia – ius in re aliena – care 
putea trece de la o persoană la alta, indiferent dacă 
dreptul de proprietate se păstra la aceeaşi persoană 
sau se înstrăina [10].

Observăm că, odată cu evoluţia lucrurilor, acest 
drept s-a extins, iar opinia în legătură cu natura sa a 
evoluat pe parcursul istoriei. Drept consecinţă, super-
ficiarii au fost consideraţi titulari de drepturi reale şi nu 
simpli chiriaşi, având la mână mijloace eficiente pentru 
apărarea drepturilor lor. 

În ceea ce priveşte evoluţia dreptului de superficie 
în spaţiul românesc, printre primele izvoare în care am 
putea găsi careva reglementări referitoare la dreptul 
de superficie ar fi unele opere bizantine, cunoscute în 
ţările româneşti prin secolul al XV-lea, dintre care cea 
mai largă difuzare a avut-o Syntagma lui Matei Vlasta-
res, fiind o culegere de drept canonic şi laic. Astfel, în 
conformitate cu obiceiurile vechi, casa, grădina, livada 
etc. aparţineau ţăranului care trăia pe moşia boierului. 
Acesta putea să le înstrăineze sau să le lase moştenire, 

dar desigur că substituitorul său îşi asuma obligaţiile 
faţă de boier şi faţă de stat pe care le avea înstrăinăto-
rul [1, p.38]. Putem susţine că aceste relaţii, în esenţă, 
nu reprezintă altceva decât raporturi juridice în cadrul 
instituţiei dreptului de superficie, chiar dacă sunt nu-
mite ca atare.

După instaurarea dominaţiei otomane, la mijlocul 
secolului XVI, relaţiile civile suferă schimbări majore, 
situaţia ţăranilor înrăutăţindu-se considerabil, astfel că 
aceştia treptat îşi pierd independenţa, devenind supuşi 
stăpânilor chiar din punct de vedere personal, lichidân-
du-se dreptul acestora de strămutare. A urmat, ulterior, 
perioada regimului fanariot, fără mari schimbări la ni-
vel de organizare statală şi judiciară. Astfel, nici nu pu-
tem vorbi despre existenţa vreunui drept de superficie 
în acea perioadă, odată ce era foarte limitat dreptul de 
proprietate, acesta fiind „baza” oricărui drept real. După 
răscoala lui Tudor Vladimirescu, ia sfârşit regimul fana-
riot, domnii Ţărilor Româneşti fiind numiţi din rândul 
băştinaşilor. Prin urmare, în a doua jumătate a secolului 
XIX au avut loc reforme, atât în organizarea statală şi 
administrativă cât şi în cea judecătorească, la nivel de 
reglementări juridice.

În anii 1816-1817, în Moldova este adoptat Codul 
Calimach, care este calificat ca fiind un adevărat cod 
civil. Ca urmare, la mijlocul secolului XIX, s-a manifes-
tat tendinţa de transformare a dreptului de proprietate 
într-un drept absolut, prin desfiinţarea drepturilor de 
folosinţă ale  ţăranilor asupra pământurilor boiereşti, 
aceştia dobândind posibilitatea folosirii pământului 
boieresc numai în temeiul unui contract. Tot în acea 
perioadă, pe teritoriul Ţării Româneşti şi-a găsit regle-
mentarea Legiuirea Caragea (în continuare – Legiuire), 
un important izvor de drept care cuprindea şase părţi, 
patru dintre ele fiind dedicate dreptului civil. Legiuirea 
conţinea reglementări privind dreptul de superficie, re-
glementări care erau conţinute într-un capitol aparte, 
numit „Pentru sădire sau clădire”. Potrivit acestor regle-
mentări, dreptul de superficie (mai numit pe atunci: 
emfiteoză sau embatic) se constituia în temeiul unui 
contract întocmit în scris: „tocmeala clădirii şi a sădirii 
să se facă în scris” [7, p.72]. Pe lângă contract, dreptul 
embatic mai putea fi dobândit şi prin uzucapiune, ca 
şi proprietatea, fiind exercitat cu bună-credinţă timp 
de 30 de ani. Stăpânul clădirii, aşa cum este numit în 
Legiuire, era obligat la plata anuală pentru utilizarea 
terenului. În cazul în care nu plătea trei ani consecu-
tivi, proprietarul terenului se putea adresa în judecată 
şi, dacă nu i se achita redevenţa în termen de şase luni, 
proprietarul de teren îi achita contravaloarea construc-
ţiei, încetându-se astfel dreptul embatic, care astăzi 
este numit superficie [7, p.73].

Dar în ceea ce priveşte teritoriul actual al Republicii 
Moldova, aceste codificări nu au avut aplicare, ca urma-
re a anexării Basarabiei la Imperiul Rus în 1812. În peri-
oada aflată sub ocupaţia Rusiei ţariste în Basarabia au 
fost aplicate legile locale ale Basarabiei, printre acestea 
fiind Hexabiblul lui C. Armenopol, care prezenta extra-
geri din dreptul romano-bizantin, Manualul de legi al lui 
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Andronache Donici, publicat la Iaşi în 1814, Sobornices-
cul Hrisov al lui Alexandru Mavrocordat şi Regulamentul 
din 1818 privind înfiinţarea regiunii Basarabia [1, p.97]. 
Cu precădere, a fost aplicat Manualul de legi al lui An-
dronache Donici, bucurându-se de un real interes din 
partea practicienilor, deoarece era redactat în limba 
română, avea o structură modernă şi cuprindea regle-
mentări avansate [6].

Odată cu unirea Basarabiei la România, în 1918, 
treptat se extinde în regiune şi dreptul civil din vechiul 
regat, ceea ce presupune extinderea prevederilor Co-
dului civil din 1865, care nu reglementa expres dreptul 
de superficie, însă, din conţinutul acestuia, prin inter-
pretarea unor texte de lege, se justifica existenţa drep-
tului de superficie, fiind o excepţie de la regula stabilită 
în art. 492, conform căruia „proprietarul terenului este 
prezumat a fi şi proprietarul construcţiilor sau plantaţi-
ilor de pe acel teren”.

În următoarea etapă a istoriei, în perioada existenţei 
Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, după 28 
iunie 1940, a fost lichidată proprietatea privată asupra 
mijloacelor de producţie, naţionalizându-se întreprin-
derile, băncile, transporturile, mijloacele de comunica-
ţii, introducându-se noţiunea de „proprietate socialistă” 
[1, p.183].  Astfel, este bine cunoscut faptul că, în perioa-
da sovietică, cu  aplicarea Codului civil din 1964, statu-
lui îi aparţinea, în mod exclusiv, dreptul de proprietate 
asupra pământului, iar cetăţenilor recunoscându-li-se 
dreptul de proprietate asupra caselor de locuit (care, 
desigur, se aflau acum pe terenul care aparţinea statu-
lui). Până la adoptarea Legii cu privire la proprietate, nr. 
459-XII din 22 ianuarie 1991, persoanele nu puteau de-
ţine în proprietate terenuri, ci doar construcţii, fapt care 
ne dă dreptul să afirmăm că existau raporturi juridice 
asemănătoare celor oferite de instituţia superficiei, deşi 
nereglementate expres ca drept de superficie.

Referitor la evoluţia dreptului de superficie în Repu-
blica Moldova, trebuie să urmărim, în primul rând, isto-
ria reglementării dreptului de proprietate pe teritoriul 
Republicii Moldova, or, acesta este fundamentul şi iz-
vorul naşterii oricărui drept real, fiind cel mai complet, 
fiindcă întruneşte în mâinile proprietarului toate atri-
butele acestui drept, şi anume – dreptul de posesiune, 
dreptul de folosinţă şi dreptul de dispoziţie [3, p. 589]. 

Aşa cum menţionam mai sus, în perioada de acţi-
une a Codului civil din 1964 şi până la adoptarea Le-
gii cu privire la proprietate, nr. 459-XII din 22 ianuarie 
1991, statului îi aparţinea, în mod exclusiv, dreptul de 
proprietate asupra pământului, cetăţenii având doar 
dreptul de a deţine în proprietate construcţii. Odată cu 
adoptarea legii menţionate, precum şi a Legii cu privire 
la privatizare, nr. 627-XII din 4 iulie 1991, legiuitorul a 
acordat persoanelor posibilitatea de a dobândi tere-
nuri în proprietate, ceea ce a condus, în multe cazuri, 
la unificarea dreptului de proprietate asupra construc-
ţiei şi a terenului aferent acesteia. Mai mult, conform 
prevederilor Legii privind preţul normativ şi modul 

de vânzare-cumpărare a pământului nr. 1308-XIII din 
25.07.1997, şi anume art. 3, alin. (3), terenurile pe care 
sunt amplasate construcţii, instalaţii inginereşti, plantaţii 
multianuale şi alte bunuri imobiliare se vând concomi-
tent (s.a.) cu înstrăinarea bunurilor imobiliare. Reieşind 
din aceste prevederi legale, ajungem la concluzia că 
terenurile pe care sunt amplasate construcţii (instala-
ţii etc.) nu pot fi vândute separat, ci doar împreună cu 
construcţiile, nefiind posibilă şi situaţia inversă. Con-
strucţiile, instalaţiile inginereşti, plantaţiile multianuale 
şi alte bunuri imobiliare ar putea face obiectul unor în-
străinări separate, nefiind obligatorie înstrăinarea con-
comitentă a terenului pe care se află acestea. Ţinând 
cont de perioada adoptării şi de obiectul de reglemen-
tare a respectivei legi, precum şi interpretând sistemic 
normele legale cuprinse în legile menţionate mai sus, 
considerăm că aceste prevederi sunt destinate cazuri-
lor de  înstrăinare a terenurilor proprietate a statului, 
care urmează a fi privatizate. Credem că logica legis-
latorului constă în faptul că se urmăreşte consolidarea 
dreptului de proprietate, a deţinătorului de teren, cu 
cel de proprietate asupra construcţiei. 

La moment, proprietarul unei construcţii care se 
află pe terenul statului nu este îngrădit în dreptul său 
de a o înstrăina oricui consideră de cuviinţă. Nu putem 
afirma acelaşi lucru şi în cazul înstrăinării terenurilor – 
proprietate a statului, pe care se află construcţia unei 
persoane private (conform prevederilor art. 3, alin. (3) 
al Legii privind preţul normativ şi modul de vânzare-
cumpărare a pământului nr. 1308-XIII din 25.07.1997). 
În asemenea caz, dreptul statului de a înstrăina terenul 
este îngrădit, având posibilitatea de a-l vinde doar cu 
construcţia de pe el. Aşa cum construcţia aparţine unui 
privat, statul este în imposibilitatea de a vinde terenul 
separat, cu excepţia înstrăinării lui către proprietarul 
construcţiei, în calitate de teren aferent. În acelaşi sens, 
este relevantă prevederea art. 4, alin. (2) al Legii pri-
vind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice 
nr.121-XVI din 04.05.2007 – „terenurile aferente bunuri-
lor care se privatizează sau bunurilor private, precum şi 
terenurile destinate construcţiilor se privatizează în con-
diţiile prezentei legi, ale Legii privind preţul normativ şi 
modul de vânzare-cumpărare a pământului, ale altor legi 
şi ale regulamentelor aprobate de Guvern” – care vine să 
consolideze cele afirmate mai sus.

Odată cu intrarea în vigoare a noului Cod civil, s-a 
stabilit regula potrivit căreia „tot ceea ce produce bunul, 
precum tot ceea ce uneşte bunul ori ce se încorporează în 
el, ca urmare a faptei proprietarului, a unei alte persoane 
ori a unui caz fortuit, revine proprietarului, dacă legea nu 
prevede altfel [4, art.317]. Acest articol conţine o pre-
vedere generală referitoare la întinderea dreptului de 
proprietate asupra oricărui bun, fie el mobil sau imobil, 
astfel că altceva decât prevede art. 317 ar putea fi pre-
văzut doar de lege (interpretată extinctiv în sensul în 
care şi convenţia ar putea să prevadă altfel, dacă aceas-
ta ar fi prevăzut de lege). 
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Reglementările dreptului de superficie, cuprinse 
în Codul civil al Republicii Moldova, aşa cum susţinea, 
pe bună dreptate, profesorul Victor Volcinschi, nu sunt 
atât de simple şi univoce.

Potrivit art. 443 alin. (1) din Codul civil al Republicii 
Moldova, superficia este dreptul real imobiliar de a folosi 
terenul altuia în vederea edificării şi exploatării unei con-
strucţii, deasupra şi sub acest teren, sau a exploatării unei 
construcţii existente. Astfel, pe de o parte, datorită pre-
vederii cuprinse în art. 443 alin. (5), şi anume că „con-
strucţia este o parte componentă esenţială a dreptului 
de superficie”, se impune concluzia că superficiarul nu 
este proprietar al construcţiei, deşi dreptul său conţine 
prerogativa de a folosi construcţia, iar ca bun patrimo-
nial încorporează valoarea acesteia [2, p.242]. Pe de 
altă parte, prevederile art. 447 Cod civil al R.M., potri-
vit căruia [...] „în caz de înstrăinare a construcţiei de către 
superficiar, proprietarul terenului are dreptul de preemţi-
une”, precum şi cele ale art. 449 Cod civil al R. Moldova, 
intitulat „Stingerea dreptului de superficie”, şi anume 
lit. b), potrivit căruia „dreptul de superficie se stinge prin 
consolidare, dacă terenul şi construcţia devin proprietatea 
aceleiaşi persoane”, conduc spre concluzia că dreptul de 
superficie ar fi constituit din două drepturi de proprie-
tate – unul asupra terenului şi altul asupra construcţiei.

Analizând prevederile legale referitoare la superfi-
cie, observăm faptul că legiuitorul moldovean a com-
binat două sisteme de drept diferite: cel francez şi cel 
german, inspirându-se din acestea. Astfel, potrivit sis-
temului francez, preluat şi de legislatorul român, su-
perficiarul deţine construcţia cu drept de proprietate 
pe toată durata de existenţă a superficiei. Potrivit sis-
temului german, proprietar al construcţiei este propri-
etarul terenului pe care aceasta a fost edificată, super-
ficiarul fiind doar un posesor al acesteia. 

În ceea ce ne priveşte, suntem de părerea că super-
ficiarul nu deţine un drept de proprietate asupra con-
strucţiei, ci un drept de posesie şi folosinţă pe toată du-
rata de existenţă a superficiei, dreptul de proprietate, 
în forma sa nudă, fiind deţinut de proprietarul terenu-
lui pe care a fost edificată această construcţie. În spriji-
nul respectivei poziţii, ţinem să evidenţiem următoare-
le prevederi legale cuprinse în Codul civil al Republicii 
Moldova: 1) art. 443 alin. (5), conform căruia „construc-
ţia este o parte componentă esenţială a dreptului de 
superficie”, 2) art. 445 prevede că „dreptul de superficie 
nu se stinge prin demolarea sau pieirea construcţiei”, 
3) „în cazul în care superficiarul nu a ridicat construc-
ţia în termenul specificat în actul juridic privind insti-
tuirea superficiei sau dacă încalcă obligaţia privind 
conservarea construcţiei, proprietarul terenului are 
dreptul să ceară stingerea dreptului de superficie” (art. 
450), 4) la stingerea dreptului de superficie, construcţia 
aflată pe teren se transmite de drept (s.a.) proprietaru-
lui acestuia – art. 451, alin. (1), 5) superficiarul nu are 
dreptul, la stingerea dreptului de superficie, de a ridica 
construcţia sau părţi ale ei – art. 451 alin. (4), precum şi 

formularea noţiunii legale a superficiei – art. 443 alin.
(1): „superficia este dreptul real de a folosi terenul altuia 
în vederea edificării şi exploatării (s. a.) unei construcţii 
[…]”. Asta  demonstrează că esenţa dreptului de super-
ficie constă în grevarea terenului cu sarcina folosinţei 
suprafeţei sau subfeţei acestuia pentru edificarea şi 
exploatarea sau doar exploatarea unei construcţii. Prin 
termenul de „exploatare”, potrivit dicţionarului explica-
tiv al limbii române, se înţelege acţiunea de a exploata, 
ceea ce înseamnă „a   folosi, a pune în valoare o resursă” 
[5]. Considerăm că, datorită unei asemenea formulări, 
se consolidează ideea construcţiei juridice a dreptului 
de superficie drept una „unitară”, în sensul că ambele 
bunuri imobile aparţin proprietarului de teren, super-
ficiarul având prerogativa doar de a utiliza terenul pus 
la dispoziţie pentru ridicarea şi exploatarea (folosirea şi 
punerea în valoare) construcţiei.  Făcând o concluzie 
la cele enunţate mai sus, ţinem să menţionăm că inter-
pretarea prevederilor legale, deşi de multe ori se con-
trazic una pe alta, trebuie să fie sistemică pentru a găsi 
soluţia corectă şi aplicarea ei optimă într-o situaţie sau 
alta. Totodată, susţinem că o abordare neclară a insti-
tuţiei superficiei poate fi explicată, atât prin lipsa unor 
prevederi clare, previzibile şi accesibile ale legii, cât şi 
prin lipsa de atenţie ştiinţifică din partea specialiştilor 
în domeniul civilistic. Regretabil, dar observăm inexis-
tenţa unor criterii clare de determinare a conţinutului 
dreptului de superficie, ceea ce duce la dificultatea de a 
interpreta şi aplica normele legale referitoare la acesta. 
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SuMar

Prezenţa părţilor la examinarea cauzelor civile con-
stituie un subiect de discuţii doctrinare, dar şi legale 
îndelungate, fiind abordări şi poziţii diametral opuse, 
inclusiv la nivelul legislaţiilor naţionale.
Totuşi, participarea la examinarea cauzelor civile este 
un drept al părţilor sau o veritabilă obligaţie legală?
În cadrul prezentei lucrări vom încerca să oferim un 
răspuns la această întrebare, argumentând poziţia prin 
prisma conceptelor de drept şi obligaţie subiectivă, pre-
cum şi prin coliziunea principiilor contradictorialităţii 
şi disponibilităţii. 
Cuvinte-cheie: participarea la examinarea cauzei, păr-
ţile la proces, drepturi şi obligaţii subiective, principiul 
contradictorialităţii, principiul disponibilităţii, instanţa 
de judecată, proces civil.

Participarea părților la examinarea cauzelor civile a 
constituit mereu subiectul discuțiilor doctrinare. Astfel, 
savanții discută contradictoriu la subiectul necesității 
prezenței părților la proces. Primul grup de autori, prin-
tre care și О. Briulov, Е.V. Vasikovski, К.N. Аnnenikov, 
А.А. Bugaevski consideră participarea părților la exa-
minarea cauzei ca fiind un drept exclusiv al părților și 
nicidecum o obligație. 

О.V. Ivanov scria că reclamantul și pârâtul pot să 
apară în ședință, dar pot și să nu apară – acesta este 
dreptul lor [15, p.58].

Cel de-al doilea grup de autori, din care fac parte 
А.М. Rumeanțev, М. S. Șakarean, А.А. Мelnokov, văd în 
participarea părților la examinarea cauzei o veritabilă 
obligație legală.

А.М. Rumeanțev consideră că înfățișarea părților 
este o obligație, dar această obligație nu poate fi 
necondiționată. Interesul public, principiile stabili-
rii adevărului și celerității examinării cauzei impun 
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pârâtului „să răspundă chemării”, prin aceasta expri-
mându-se obligația înfățișării. Însă, în baza princi-
piului contradictorialității și egalității în drepturi a 
participanților la proces, pârâtului i se oferă posibili-
tatea de a se apăra de la acțiunea înaintată, dar se va 
folosi pârâtul de această posibilitate sau nu - este de-
cizia exclusivă a pârâtului. Astfel, atât reclamantul cât 
și pârâtul, în măsură egală, sunt obligați să vină în fața 
instanței, dar în același timp atât unul cât și altul pot și 
să nu vină; lipsa acestora nu trebuie să fie sancționată, 
însă nici examinarea cauzei nu trebuie întreruptă doar 
din motiv de neprezentare: prin aceasta exprimându-
se obligativitatea înfățișării [19, p.19].

Ideea combinării atât a dreptului cât și a obligației 
într-o singură normă procesuală poate fi urmărită și în 
lucrările savanților procesualiști moderni. Astfel, М.S. 
Șakarean indică că în unele cazuri divizarea drepturilor 
și obligațiilor este pur convențională; comportamentul 
subiectului în unul și același raport juridic poate con-
stitui, concomitent, atât un drept cât și o obligație [20, 
p.37-40].

А.А. Melnikov, criticând această poziție, men-
ționează că, între drepturi și obligații procedurale ale 
părților și ale celorlalți participanți la proces, există o 
delimitare clară, determinată de caracterul acestor 
norme. Astfel, normele care oferă drepturi sunt norme 
dispozitive, iar normele care stabilesc obligații sunt 
norme imperative [17, p.44].

PARTICIPATION IN CIVIL TRIAL: RIGHT 
OR OBLIGATION?

SuMMary

Participation in civil trial is a subject of long-stan-
ding doctrinal and legal discussions, with diame-
trically opposed approaches and positions, inclu-
ding at the level of national legislations.
However, is participation in civil trial a right of the 
parties, or a genuine legal obligation?
In the present article we will try to answer this 
question by arguing the position in terms of the 
concepts of subjective obligation and subjective 
right, as well as by the collision of the principles of 
contradictoriality and availability.
Key-words: participation in civil trial, parties to 
the process, subjective rights and obligations, prin-
ciple of contradictoriality, principle of availability, 
court, civil process.
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А.А. Melnikov formulează corect regula generală 
în baza căreia se face delimitarea dintre drepturile și 
obligațiile părților, totuși, în unele cazuri, comporta-
mentul subiectului poate fi privit atât prin prizma unui 
drept cât și a unei obligații. 

Această poziție poate fi argumentată, în primul 
rând, prin prevederile legii procedurale, care stabilește, 
spre exemplu, obligația probațiunii în art.118 alin.(1) 
CPC al RM [1]: „Fiecare parte trebuie să dovedească cir-
cumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor 
şi obiecţiilor sale, dacă legea nu dispune altfel”. Exami-
nând această normă legală, constatăm că obligația 
probațiunii nu poartă nici o sancțiune legală directă, 
iar fiecare parte este în drept să decidă ce probe să fie 
prezentate în susținerea poziției sale.

Un alt exemplu ar fi art.186 alin.(2) CPC al RM, în 
conformitate cu care „depunerea referinţei este obli-
gatorie. În cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de 
instanţă, pricina este examinată în baza materialelor 
anexate la dosar”. Și din nou suntem în prezența unei 
obligații nesusținute printr-o sancțiune, care constituie 
o obligație și, totodată, un drept al părții de a depune 
sau nu o referință la acțiunea înaintată.

Astfel, constatăm că una și aceeași situație procedu-
rală poate să constituie atât un drept cât și o obligație. 
Desigur, aceasta este mai degrabă o excepție care nu 
vizează toate drepturile și obligațiile procedurale și nu 
pe toți subiecții implicați. 

Urmează să clarificăm o întrebare importantă și ne-
cesară pentru prezentul studiu: înfățișarea părților este 
o obligație sau, totuși, un drept?

În teoria generală a dreptului este statornicită 
concepția conform căreia dreptul subiectiv constituie 
aptitudinea subiectului de drept de a avea o anume 
conduită, de a pretinde celorlalte subiecte o anumită 
conduită, conformă cu împuternicirea sa, şi de a re-
curge, la nevoie, la forţa de constrângere a autorităţii 
publice pentru garantarea dreptului său [7, p.47]. După 
cum afirmă V.K. Babaiev, dreptul subiectiv reprezintă 
o conduită posibilă, adică realizarea acesteia depin-
zând întru totul de decizia subiectului împuternicit, de 
voința și dorința acestuia [10, p. 423].

Pe de altă parte, obligaţia subiectivă reprezintă în-
datorirea subiectului pasiv de a avea o anumită con-
duită, corespunzătoare dreptului subiectiv corelativ, 
conduită care poate consta în a da, a face sau a nu face 
ceva şi care, la nevoie, poate fi impusă prin forţa coer-
citivă a statului [3, p.229]. Astfel, dacă dreptul subiec-
tiv poate fi lăsat fără exercitare, atunci de executarea 
obligației subiective nu se poate refuza [10, p.424].

Analizând evoluția istorică a procedurilor jurdicia-
re, constatăm că înfățișarea părților a suferit o modi-
ficare treptată. Astfel, încă în perioada Romei antice, 
chemarea în judecată şi aducerea părţii la proces era 
obligația reclamantului. El avea dreptul să folosească 

orice mijloace, chiar și forţa, dacă era cazul, putând fi 
ajutat de rude, prieteni sau de alte persoane. Citarea, în 
înțelesul vremurilor, se făcea prin rostirea formulei „in 
jus vocatio” sau „in jus te voco” (te-am chemat în faţa 
magistratului). Acestei formule îi era dedicată tabla I 
din Legea celor XII table, iar după cum afirmă I.А. Po-
krovski, acest drept și această formulă existau cu mult 
înaintea apariției Legii celor XII table, în care erau doar 
întărite și detailate [18, p.61].

Sancționarea în caz de neprezentare a existat și la 
alte popoare. Astfel, în perioada Indiei antice, persoana 
chemată în fața magistratului, care se ascundea, refu-
za sau se eschiva să se prezinte, pierdea cauza peste 
o săptămână de la chemare, câștigul necondiționat fi-
ind acordat părții adverse, persoana neprezentată fiind 
totodată supusă și la plata unei amenzi [9, p.446-447].

În prezent, legislația procesual-civilă a Republi-
cii Moldova soluționează problema neprezentării 
participanților la proces în conformitate cu art. 206 
CPC,  care stabilește că lipsa reclamantului duce fie la 
scoaterea cererii de pe rol, fie la examinarea cauzei în 
lipsa reclamantului, dacă aceasta solicită pârâtul, iar în 
caz de absență a pârâtului, instanța examinează cauza 
în lipsa acestuia, pe când lipsa ambelor părți duce la 
amânarea procesului, iar neprezentarea repetată a am-
belor părți duce la scoaterea cererii de pe rol.

Ca urmare, vedem că legiuitorul tratează lipsa uneia 
din părți ca un drept al acesteia de a participa sau nu 
la examinarea cauzei, iar neprezentarea părții duce la 
aplicarea prezumției exprimării tacite a voinței acestei 
părți de a fi examinată cauza în lipsa sa.

Totuși, există excepții de la regula generală, când 
legiuitorul, luând în considerație un interes superior 
voinței părților, impune necesitatea prezenței acestora.

Examinarea cauzelor cu participarea obligatorie a 
părţilor se va desfăşura în pricinile privind încuviinţa-
rea adopţiei (art. 291 CPC), declararea capacităţii depli-
ne de exerciţiu (art. 295 CPC), limitarea în capacitate de 
exerciţiu sau declararea incapacităţii (art. 306 CPC), în-
cuviinţarea spitalizării forţate şi a tratamentului forţat 
(art. 310 CPC), încuviinţarea examenului psihiatric sau 
spitalizării în staţionarul de psihiatrie (art. 315 CPC) şi în 
alte cazuri prevăzute de lege.

Instanţa de judecată este obligată, din oficiu sau la 
cerere, de a dispune căutarea pârâtului în acţiunile in-
tentate în interesul statului, în pricinile de plată a pen-
siilor de întreţinere, în pricinile de reparaţie a prejudi-
ciului cauzat prin vătămare a integrităţii corporale, prin 
altă vătămare a sănătăţii ori prin deces, iar în cazurile 
prevăzute în art.109 alin. (2) CPC - la cererea persoanei 
interesate, după achitarea cheltuielilor de căutare [5].

Totuși, aprecierea prezenței părților ca fiind un 
drept al acestora nu este o practică universală, existând 
exemple din legislațiile străine care impun prezența 
părților la proces ca o obligație a acestora.
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Astfel, art. 32, art. 34 din CPC al Republicii Estone 
stabilește, pentru cazurile de neprezentare a părților, 
sancțiuni destul de aspre sub formă de amendă cu 
aducerea silită a părții lipsă [13].

Art. 282 alin.(10) CPC al Republicii Belarus pre-
vede aplicarea amenzilor procedurale părților și 
participanților la proces care nejustificat s-au eschivat 
de a se prezenta la citarea instanței [12].

Corectitudinea practicilor evidențiate mai sus este 
discutabilă. Astfel, considerăm că participarea părții 
la examinarea cauzei este exclusiv un drept al acestei 
părți și nicidecum o obligație. Odată ce partea citată 
corespunzător nu se prezintă la ședința de judecată, la 
data și ora indicată, partea refuză să facă uz de acest 
drept, iar prin sancționarea părții lipsă sau, și mai grav, 
prin aducerea silită a acesteia nu se obține nici un re-
zultat, căci, până la urmă, partea pe dosar, în mod par-
ticular pârâtul, poate fi adus fizic în fața instanței, însă 
nimeni nu poate să forțeze această persoană să partici-
pe activ la proces, fiind astfel doar mimată o aparență a 
procesului. Ca urmare, se pierde orice sens în prezența 
fizică a unei părți care nu are interes de a-și realiza drep-
tul la apărare.

Drepturile subiective se deosebesc de obligațiile 
subiective anume prin posibilitatea de a le exercita sau 
de a nu le exercita. Acolo unde nu există libertatea ale-
gerii nu pot să existe nici drepturi subiective, acestea 
fiind înlocuite prin obligații subiective [16, p.224-225].

Е.V. Vasikovski scria că inacțiunea părții litigante 
poate aduce acesteia daune sau poate chiar să ducă la 
pierderea cauzei. Dar numai din faptul utilității înfăp-
tuirii unei acțiuni sau inacțiuni procedurale nu rezultă 
obligația juridică de înfăptuire a acesteia [11, p.629].

Aprecierea particpării părților la examinarea cau-
zei ca fiind un drept sau o obligație trebuie totodată 
făcută și prin prisma principiilor contradictorialității și 
disponibilității sau, mai bine zis, prin coliziunea dintre 
aceste două principii.

Prin contradictorialitate se înţelege posibilitatea 
conferită de lege părţilor, de a discuta şi combate orice 
element de fapt sau de drept al procesului civil, indife-
rent dacă acesta a fost invocat de părţi sau de instanţă 
din oficiu [4, p.50]. În alţi termeni, nici o măsură nu poa-
te fi dispusă de instanţă fără a le acorda părţilor dreptul 
de a se apăra și a se expune asupra acestei măsuri.

În mod sugestiv, s-a arătat că, „în realitate, principiul 
contradictorialității este un set de drepturi şi obligaţii, 
pentru instanţă şi pentru părţi, gândite astfel încât, în 
desfăşurare, să confere dialogului judiciar echilibrul de 
dorit pentru reuşita judecăţii” [6, p.144].

După cum just menționează A. Tabacu, contradic-
torialitatea este un principiu care ține de esența pro-
cesului civil, nefiind de conceput disponibilitate și 
drept la apărare, fără contradictorialitate [8, p.5]. Astfel, 
principiul contradictorialității este acel element com-
ponent al procesului civil pentru realizarea căruia este 

necesară prezența și participarea părților la examina-
rea cauzei. Totodată, lipsa reclamantului sau a pârâtului 
de la examinarea cauzei constituie niște incidente pro-
cesuale inevitabile, care, însă, nu pot duce la blocarea 
desfășurării procesului și, ca urmare, la compromiterea 
actului de justiție.

Continuitatea procesului, chiar și în lipsa uneia  
dintre părțile la proces devine posibilă datorită 
contrabalanței sub forma principiului disponibilității.

Astfel, disponibilitatea este unul dintre principiile 
cele mai specifice procesului civil, determinând „meca-
nismul și direcția de mișcare a procesului, condiționate 
de voința și inițiativa participanților la proces” [14, 
p.54].

Libertatea voinței participanților la proces, precum 
și autonomia în dispunerea de soarta drepturilor ma-
teriale și procedurale sunt singurele capabile să clatine 
„imperativul” contradictorialității.

Ca urmare, contradicționalitatea dictează obligația 
prezenței părților la examinarea cauzei și doar dispo-
nibilitatea i se poate opune, prin libera manifestare a 
voinței participantului la proces de a nu se prezenta. 

Е.V.  Vasikovski menționa că principiul disponibilității 
constituie temelia de neclintit a procesului civil, însă nu 
pentru că nu poate fi modificat de legiuitor, ci deoare-
ce, chiar dacă ar fi admise astfel de devieri legale, nu ar 
avea sorți de izbândă, fără voința părții interesate [11, 
p.368].

Nu trebuie să uităm că uneori lipsa unui participant 
de la examinarea cauzei poate să fie în sine poziția pro-
cesuală a acestuia, iar suspendarea examinării cauzei 
sau citarea la nesfârșit a participantului lipsă ar duce la 
prejudicierea părții adverse.

Legiuitorul a prevăzut soluții procesuale pentru 
astfel de incidente, sub forma scoaterii cererii de pe 
rolul instanței înaintate de reclamantul absent sau exa-
minarea cauzei în lipsa pârâtului neprezentat la data 
și ora stabilită. Condiția principală, pentru adoptarea 
soluțiilor procesuale numite constituind înștiințarea 
legală despre locul, data și ora ședinței de judecată a 
tuturor participanților la proces.

Ceea ce legea impune, ca o garanţie fundamenta-
lă a respectării principiului contradictorialităţii, este 
doar citarea părţilor, nu şi apariția acestora în faţa in-
stanţei de judecată personal sau prin reprezentant [2, 
p.150]. Din acest punct de vedere, constatăm că princi-
piul contradictorialităţii nu este prejudiciat dacă pârâ-
tul nu a fost prezent la ședințele judiciare, în condiţiile 
în care procedura de citare a fost îndeplinită corespun-
zător, fiind totodată comunicate toate actele procedu-
rale, instanţa asigurând astfel condiţiile necesare discu-
tării şi argumentării în contradictoriu a tuturor chestiu-
nilor de fapt şi de drept ale cauzei. 

Legea de procedură civilă nu obligă pârâtul să se 
prezinte în faţa instanţei personal, astfel încât instanţa 
nu are obligaţia de a lua nici un fel de măsuri pentru a 



30 Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al Justiţiei NR. 4 (47), 2018

aduce pârâtul forţat, esenţial şi relevant sub acest as-
pect fiind simplul fapt că a asigurat acestuia condiţiile 
înfăţişării.

Pornind de la această idee, urmează a fi examinate 
în paralel două situații:

1. Partea la proces nu se prezintă la ședința de ju-
decată, deoarece nu dorește în mod intenționat și voli-
tiv să participe la examinarea cauzei, cu toate că a fost 
înștiințată despre locul, data și ora desfășurării ședinței.

2. Partea nu se prezintă la ședința de judecată, de-
oarece nu a fost înștiințată despre examinarea cauzei 
cu participarea sa și nu cunoaște despre locul, data și 
ora desfășurării ședinței.

Observăm că în primul caz neparticiparea părții la 
examinarea cauzei este expresia voinței acesteia, pe 
când în cel de-al doilea caz nici nu poate fi vorba des-
pre expresia voinței, o data ce nu există cunoașterea 
derulării procedurilor și, ca urmare, nici conștientizarea 
efectelor prezenței sau absenței de la examinarea ca-
uzei.

Astfel, refuzul implicit sau explicit al părții de a se 
prezenta în ședința de judecată, personal sau prin-
tr-un reprezentant, joacă rolul unui contrapod al 
principiului contradictorialității, iar locul principiului 
contradictorialității este luat de un alt principiu, cel al 
disponibilității în drepturi a participanților la proces, 
care face ca neparticiparea la ședințele judiciare să fie 
echivalată unei forme de dispunere de drepturi proce-
suale.

Ca urmare, refuzul conștient al părții de a participa 
la examinarea cauzei face inaplicabilă acțiunea prin-
cipiului contradictorialității, iar partea nu va putea 
invoca ulterior încălcarea dreptului său la un proces 
contradictoriu din moment ce posibilitatea examinării 
contradictorii a pricinii i-a fost asigurată. 

Cu totul invers urmează a fi abordată problema lip-
sei părții care nu a fost înștiințată despre examinarea 
cauzei cu participarea sa și nu cunoaște despre locul, 
data și ora desfășurării ședințelor de judecată.

Astfel, revenind la întrebarea înfățișării părților, 
ca fiind un drept subiectiv sau o obligație subiectivă, 
considerăm că atât reclamantul cât și pârâtul urmea-
ză să decidă în mod liber și individual de a se prezenta 
la examinarea unei cauze civile sau nu, acesta fiind un 
drept exclusiv subiectiv al părții la proces, iar orice de-
rogare, care, chiar dacă urmărește interesul suprem al 
statului, societății, sau părții adverse, nu va avea nici un 
rezultat și nu va aduce nici o plus valoare procesului în 
desfășurare prin simpla aducere silită a părții lipsă sau 
prin sancționarea ei pentru neprezentare.
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SuMar

Studiul efectuat are drept scop identificarea conţinutu-
lui urmării prejudiciabile a infracţiunii consemnate de 
alin. (1) art. 329 CP RM (neglijenţa în serviciu). Se arată 
că aceasta poate lua forma unui prejudiciu patrimoni-
al exprimat în pierderea profitului prin neplata către 
bugetul de stat a sumei de bani cuvenite. De asemenea, 
se argumentează că în contextul infracţiunilor de ne-
glijenţă în serviciu venitul ratat nu poate reprezenta 
parte a prejudiciului material cauzat. Reţinerea acestu-
ia la stabilirea prejudiciului material contravine prin-
cipiului legalităţii incriminării sub aspectul cerinţei de 
claritate şi, în special, a celei de previzibilitate a textu-
lui normei de incriminare. Persoana publică, în calitate 
de destinatar al legii penale, este în imposibilitate de 
a prevedea eventualul venit ratat cauzat în rezultatul 
neîndeplinirii sau al îndeplinirii necorespunzătoare 
a obligaţiilor sale de serviciu. Or, venitul ratat nu are 
limite clar stabilite, fiind o categorie juridică incertă, 
probabilă, echivocă. La fel, se punctează că în procesul 
aplicării normei consemnate la alin. (1) art. 329 CP RM 
trebuie de stabilit cu exactitate dacă urmarea prejudi-
ciabilă a fost cauzată în dauna unui interes public sau 
al unui privat.
Cuvinte-cheie: neglijenţă în serviciu, urmare prejudici-
abilă, daună materială, venit ratat, drepturi şi interese 
ocrotite de lege ale persoanei fizice sau juridice. 

În cele ce urmează ne propunem să identificăm for-
ma concretă de exprimare a prejudiciului material cau-
zat intereselor publice, drepturilor şi intereselor ocroti-
te de lege ale persoanei fizice sau juridice, în contextul 
infracţiunii prevăzută la alin. (1) art. 329 CP RM.   

Este cert că daunele în proporţii mari presupun 
prejudiciul cauzat prin distrugerea sau deteriorarea 
bunurilor în rezultatul neîndeplinirii sau al îndeplinirii 
necorespunzătoare de către persoana publică a obliga-
ţiilor sale de serviciu. Demonstrativ este exemplul din 
practica judiciară în care instanţa a constatat că dau-
nele cauzate s-au exprimat în faptul deteriorării bunu-
rilor confiscate şi ridicate (icre roşii, peşte etc.) [9]. De 
asemenea, daunele în proporţii mari pot reprezenta 

THE HARMFUL CONSEQUENCE OF THE 
OFFENCE OF NEGLIGENT PERFORMAN-
CE OF DUTIES PROVIDET TO PAR. (1) 
ART. 329 PC RM

SuMMary

Part II

The study aims to identify the content of the harm-
ful consequence of the offense provided to par. (1) 
art. 329 PC RM (negligent performance of duties). 
It is shown that this can take the form of proper-
ty damage expressed in the loss of profit by not 
paying to the state budget the amount of money 
due. It is also argued that in the context of negli-
gent performance of duties, lost income cannot 
be part of the caused material damage. Its speci-
fication in the determination of material damage 
contradicts to the principle of the lawfulness of in-
crimination as regards the requirements of clarity 
and predictability of the rule of incrimination. An 
official, as the recipient of the criminal law, is una-
ble to predict any lost income caused as a result 
of failure to perform or of improper performance 
of his professional duties. The lost income has no 
clearly defined limits, being an uncertain, proba-
ble, unequivocal legal category. Similarly, it is noted 
that in the application of the norm provided to par. 
(1) art. 329 PC RM it must be determined precisely 
whether the harmful consequence was caused to 
the detriment of a public or a private interest.
Key-words: negligent performance of duties, harm-
ful consequence, material damage, lost income, le-
gally protected rights and interests of individuals or 
legal entities.
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prejudiciul material cauzat prin sustragerea bunurilor 
în rezultatul aceluiaşi comportament imprudent al 
persoanei publice, exprimat în legătură cu executarea 
obligaţiilor de serviciu [6]. La fel, prejudiciul indicat se 
poate manifesta prin imposibilitatea de revendicare a 
dreptului de proprietate asupra unor bunuri, în cele 
mai dese cazuri – a unor bunuri imobile. O atare formă 
de exprimare a prejudiciului a fost reţinută în practica 
instanţelor de judecată [13; 19].

Totodată, daunele în proporţii mari pot constitui re-
zultatul neglijenţei în serviciu concretizată în diminuarea 
activului patrimonial pe alte căi decât cele indicate mai 
sus. Aşadar, în următoarea speţă s-a atestat reducerea 
activului prin efectuarea unor cheltuieli nejustificate: P.G., 
exercitând funcția de preşedinte al raionului X., nu a asigurat 
organizarea şi ținerea evidenței contabile în conformitate cu 
actele normative, a costului foilor de odihnă pentru copii în 
sumă de 499,6 mii lei, în lipsa documentelor justificative a 
admis efectuarea cheltuielilor în sumă de 494,6 mii lei pen-
tru deservirea şedințelor de lucru, zilelor de comemorare, 
zilelor profesionale şi altor sărbători [11]. La fel, daunele în 
proporţii mari pot fi consecinţa pierderii bunurilor în re-
zultatul conduitei imprudente a persoanei publice. Exem-
plificativă este următoarea speţă: inculpatul X, activând în 
calitate de poştaş, a primit de la Centrul de poştă Y, conform 
facturii de rută eliberată în aceiaşi zi, 12 saci asigurați, 14 saci 
cu corespondență, fiindu-i încredințată în administrarea sa 
poşta şi mijloace băneşti pentru a fi repartizate la oficiile poş-
tale corespunzătoare, fiind încărcate şi încuiate cu lacăt în 
remorca automobilului de serviciu. Inculpatul, manifestând 
neglijență la păstrarea integrității bunurilor încredințate, în 
rezultat a depistat uşa remorcii automobilului descuiată şi 
lipsa unui sac în care se aflau bani în sumă de 50.000 lei [27]. 
Situaţii similare au fost întâlnite şi în alte cauze penale din 
jurisprudenţa Republicii Moldova [5].

Totuşi, considerăm că în contextul infracţiunilor 
de neglijenţă în serviciu prejudiciul patrimonial cau-
zat nu se rezumă doar la ipotezele de mai sus, paleta 
formelor de exprimare a acestuia fiind mult mai mare. 
Acest lucru este susţinut şi în doctrina de specialitate. 
De exemplu, după V.V. Losev, prin urmare prejudicia-
bilă cu caracter material sub forma prejudiciului patri-
monial se înţelege reducerea activului sau neprimirea 
bunurilor cuvenite [36, p. 36]. La rândul lor, S.A. Eliseev 
şi M.A. Tîneanaia punctează că, în contextul infracţiu-
nilor de neglijenţă în serviciu, daunele materiale se ex-
primă nu doar în cauzarea unui prejudiciu real, dar şi 
în neprimirea celor cuvenite, atunci când proprietarul 
sau subiectul îndrituit cu drepturile corespunzătoare 
pierde o parte din venit în rezultatul netransmiterii de 
către făptuitor a bunurilor datorate în virtutea legii sau 
a contractului [34, p.119].

Practica judiciară a Republicii Moldova demon-
strează ca fiind valabilă cea din urmă abordare doctri-
nară. Ilustrativă este următoarea speţă: inculpatul R.S., 

contrar obligaţiilor de serviciu, fiind angajat în funcţie 
de inginer al Biroului de verificare a informaţiei al Secţiei 
înmatriculare vehicule a Direcţiei documentare mijloace 
de transport a Departamentului documentare al ÎS CRIS 
„Registru”, nu a constat că mijlocul de transport de model 
„Audi Q7”, cu numărul caroseriei WAUZZZ4F58N050128, 
nu a fost supus vămuirii, nu a reacţionat în modul respec-
tiv şi nu a refuzat înmatricularea mijlocului de transport, 
dar a admis înregistrarea acestuia, cu includerea în sis-
temul informaţional şi în certificatul de înmatriculare a 
mijlocului de transport în cauză a datelor false, prin ce, 
în contradicţie cu prevederile alin. (1) art. 136 Cod vamal, 
a acceptat ilegal utilizarea mijlocului de transport, care 
nu a fost vămuit pe deplin şi, în aşa mod, a contribuit la 
cauzarea bugetului de stat a unui prejudiciu în proporţii 
deosebit de mari [21]. Observăm în speţă reliefată ca-
uzarea unui prejudiciu patrimonial intereselor publice 
exprimat în pierderea unui profit prin neplata către bu-
getul de stat a sumei de bani cuvenite.

Fără a schimba vectorul de cercetare, consemnăm 
asupra unui alt aspect polemizat atât în doctrina de 
specialitate cât şi în practica judiciară. In concreto, inte-
resează dacă în conţinutul urmării prejudiciabile puse 
în discuţie intră sau nu venitul ratat. Ab initio, subliniem 
faptul că venitul ratat urmează a se discerne de pierde-
rea bunurilor cuvenite. Cea din urmă ipoteză (enunţată 
supra) presupune cauzarea unui prejudiciu prin neîn-
casarea bunurilor cuvenite (în baza legii sau a unui alt 
temei legal). În opoziţie, venitul ratat este acel venit 
care ar fi fost posibil în condiţiile unui comportament 
normal din partea autorului prejudiciului în împrejurări 
normale [1, p.52]. Pierderea bunurilor necuvenite prin 
neîncasarea acestora constituie per se formă a prejudi-
ciului material cauzat, în timp ce venitul ratat doar se 
află în legătură cu cauzarea unui prejudiciu patrimonial 
efectiv. Venitul ratat poate fi invocat doar atunci când 
este cauzat un prejudiciu patrimonial efectiv. Acesta 
nu are o natură juridică de sine stătătoare. În contrast, 
pierderea bunurilor cuvenite are o natură de sine stă-
tătoare. Având o natură juridică auxiliară, venitul ratat 
poate fi invocat chiar şi în ipoteza în care prejudiciul 
patrimonial cauzat este reflecţia pierderii unor bunuri 
cuvenite.

Aşadar, revenind la chestiunea legată de posibilita-
tea catalogării venitului ratat drept conţinut al urmării 
prejudiciabile consemnate la alin. (1) art. 329 CP RM, 
semnalăm că, într-o primă opinie, se susţine că ur-
marea prejudiciabilă a neîndeplinirii sau a îndeplinirii 
necorespunzătoare de către persoana cu funcţie de 
răspundere a obligaţiilor sale poate consta nu doar în 
prejudiciul material efectiv cauzat, ci şi în venitul ratat 
[37, p.94]. De asemenea, E.L. Rubaciova şi O.M. Matla-
şevskaia sunt de părere că în cazul săvârşirii neglijenţei 
în serviciu, semnul „daune în proporţii mari” este for-
malizat, acesta presupunând cauzarea unui prejudiciu 
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cu caracter patrimonial sau pierderea unui beneficiu 
[39, p.73]. V.A. Kocerga propune, în genere, ca nota art. 
293 CP FR (articol similar cu cel supus analizei) să con-
ţină o specificare a faptului că urmarea prejudiciabilă 
include în sine venitul ratat [35, p.96].

În contrast, alţi autori evocă că venitul ratat nu in-
tră în noţiunea „daune în proporţii mari” [34, p.119]. De 
exemplu, I. Serbinov accentuează că „nu venitul ratat, 
dar prejudiciul efectiv (inclusiv neobținerea bunurilor 
datorate) formează conținutul prejudiciului material 
cauzat prin infracțiunile prevăzute la art. 329 CP RM” 
[32, p. 254]. Susţinem cel din urmă punct de vedere. 
Considerăm că venitul ratat nu poate reprezenta par-
te a prejudiciului material, în general, şi a infracţiunilor 
de neglijenţă în serviciu, în special. La evaluarea pre-
judiciului material persoana abilitată cu aplicarea legii 
penale nu trebuie să ţină cont de venitul ratat. Per a 
contrario, reţinerea acestuia la stabilirea prejudiciului 
material contravine principiului legalităţii incriminării 
sub aspectul cerinţei de claritate şi, în special, a celei de 
previzibilitate a textului normei de incriminare. Persoa-
na publică, în calitate sa de destinatar al legii penale, 
ar fi în imposibilitate de a  prevedea eventualul venit 
ratat cauzat în rezultatul neîndeplinirii sau al îndeplini-
rii necorespunzătoare a obligaţiilor sale de serviciu. Or, 
venitul ratat nu are limite clar stabilite, fiind o categorie 
juridică incertă, probabilă, echivocă. Asemenea noţiuni 
sunt străine dreptului penal, în general, şi infracţiunilor 
de neglijenţă în serviciu, în special. Limite clar definite, 
pasibile de prevăzut de cel căruia i se adresează legea 
penală, îl au doar prejudiciul patrimonial efectiv cau-
zat. Susţinem poziţia lui P.S. Iani, în corespundere cu 
care prejudiciul cauzat în rezultatul neîndeplinirii sau 
al îndeplinirii necorespunzătoare de către persoana 
cu funcţie de răspundere a obligaţiilor sale de serviciu 
trebuie să fie real [40, p. 17]. În mod similar, M. Udroiu 
menţionează că, în cazul neglijenţei în serviciu, urma-
rea imediată constă în producerea unei pagube efecti-
ve şi certe în patrimoniul persoanei fizice sau juridice 
[33, p.416]. Tot aşa Gh. Diaconescu şi C. Duvac punc-
tează că cuantumul pagubei prevăzută în dispoziţia 
explicativă se referă numai la prejudiciul cert şi efectiv 
cauzat prin activitatea culpabilă a subiectului activ la 
data săvârşirii faptei, nu şi la folosul de care a fost lipsită 
partea civilă prin pricinuirea pagubei, aspect de care se 
va ţine seama la stabilirea despăgubirilor civile [14, p. 
423]. În plan comparat, alin. (1) art. 417 din Codul penal 
al Muntenegrului [42] prevede în mod expres că preju-
diciul cauzat în rezultatul neglijenţei în serviciu trebuie 
să fie unul efectiv.

Fiind o noţiune abstractă şi probabilă (cel puţin, 
pentru dreptul penal), venitul ratat nu poate fi cu-
prins de atitudinea psihică a făptuitorului. Pe cale de 
consecinţă, în asemenea ipoteze se atestă lipsa laturii 
subiective – element al componenţei de infracţiune. 

Tragerea la răspundere penală pentru simplul fapt al 
cauzării unui prejudiciu sub forma venitului ratat, în 
lipsa atitudinii psihice a făptuitorului faţă de posibili-
tatea existenţei acestuia şi mai ales faţă de întinderea 
sa, contravine principiului incriminării subiective. Con-
siderăm că cauzarea prejudiciului sub forma venitului 
ratat poate fi luată în calcul doar la stabilirea pedepsei, 
nu însă şi la calificare.

Din perspectiva practicii judiciare a Republicii Mol-
dova, observăm lipsa unei poziţii uniforme faţă de pro-
blematica abordată. De pildă, într-o speţă, instanţa a 
statuat: „Prin noţiunea de „daune patrimoniale” se are în 
vedere nu numai „prejudiciul real cauzat”, dar şi „venitul 
ratat” [9]. Statuări similare regăsim şi în alte speţe din 
practica judiciară [30]. În contrast, într-o altă cauza pe-
nală au fost reţinute următoarele: „La moment, două din 
cele trei întreprinderi sunt lichidate şi datoriile indicate în 
cauza penală n-au fost incluse în masa debitoare a aces-
tora. N-au fost încheiate contracte de arendă şi, legal, pri-
măria X nu a avut posibilitate de a cere achitarea plății 
de arendă a drumurilor proiectate. Ca consecință, sumele 
date n-au fost incluse ca venit la bugetul primăriei X pen-
tru perioada 2007-2011 şi nu poate fi vorba despre cau-
zarea vreunui prejudiciu real primăriei, sumele urmând 
a fi apreciate ca venitul ratat al autorității publice locale” 
[25].

Aşadar, surprindem cazuri practice în care, la apre-
cierea întinderii urmărilor prejudiciabile sub forma da-
unelor în proporţii mari intereselor publice, drepturilor 
şi intereselor ocrotite de lege ale persoanei fizice sau 
juridice s-a ţinut cont, în mod eronat, de venitul ratat 
format în rezultatul comportamentului imprudent al 
persoanei publice. De menţionat că Hotărârea Plenului 
CSJ nr.7/2017 (cea care ghidează practicienii la aplica-
rea corectă a art. 329 CP RM) nu conţine o explicaţie 
în acest sens, omisiune care ar putea constitui (de ce 
nu?) drept sursă a interpretărilor echivoce. Pentru a nu 
admite acest lucru şi pentru a asigura respectarea re-
gulilor de calificare la încadrarea juridico-penală a celor 
comise în tiparul art. 329 CP RM, în special, a celor ce 
derivă din principiul legalităţii incriminări şi principiul 
vinovăţiei, sugerăm Plenului Curţii Supreme de Justiţie 
să insereze în cuprinsul hotărârii indicate mai sus teza 
potrivit căreia la stabilirea prejudiciului patrimonial 
sub forma daunelor în proporţii mari şi, respectiv, a ce-
lor în proporţii deosebit de mari se va ţine cont doar de 
prejudiciul efectiv cauzat, nu şi de venitul ratat.

În ceea ce priveşte a doua condiţie, subliniem că, 
potrivit pct. 8 din Hotărârea Plenului CSJ nr.7/2017 „Ur-
mările prejudiciabile ale infracţiunilor prevăzute de art. 
327-329 CP RM se produc în dauna unui interes public 
sau în dauna unui drept şi interes privat”.

Precizăm că în procesul aplicării normei consemna-
te la alin. (1) art. 329 CP RM (dar şi a celor prevăzute la 
alin. (2) art. 329 CP RM) trebuie de stabilit cu exactita-
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te dacă urmarea prejudiciabilă a fost cauzată în dauna 
unui interes public sau a unui interes privat. De aseme-
nea, dacă urmarea a fost produsă în dauna unui interes 
privat, este inevitabil de stabilit dacă a avut de suferit: 
persoana fizică; persoana juridică; atât persoana fizică 
cât şi cea juridică. Reflectarea ambelor interese la cali-
ficare (atât cele publice cât şi cele private), în ipoteza în 
care doar unele din ele sunt vătămate, contravine prin-
cipiului calificării exacte a infracţiunilor şi, în definitiv, 
principiului legalităţii incriminării.

Studiind practica judiciară în materia infracţiunilor 
prevăzute la art. 329 CP RM, constatăm că cei abilitaţi 
cu aplicarea legii penale, în dese cazuri, reţin la califi-
care atât interesele publice cât şi cele private, deşi de 
facto sunt lezate doar unele din ele. Ilustrativ este ur-
mătorul fragment de calificare desprins dintr-un caz 
din practica judiciară: „…cauzând intereselor publice ale 
primăriei com. H., r-nul Criuleni, drepturilor şi intereselor 
persoanelor fizice şi juridice din teritoriul acestei primării 
a unui prejudiciu material în sumă de 251.950 lei [4]”. So-
luţii de calificare similare desprindem şi în alte speţe 
din practica judiciară [20].

În alte cazuri, surprindem înlocuirea nejustificată 
a sintagmei „intereselor publice” cu alte expresii ase-
mănătoare, precum „bugetul public naţional” [23; 24]; 
„bugetul public” [10; 12]; „bugetului primăriei” [25; 31]; 
„interesele publice ale primăriei” [22]. 

Totuşi, în cele mai dese cazuri, atunci când prejudi-
ciul material este cauzat în dauna sferei publice, la cali-
ficare se reţine, pe bună dreptate, sintagma „intereselor 
publice” [38]. O asemenea statuare corespunde textu-
lui art. 329 CP RM.

Supra am indicat că, în contextul infracţiunii pre-
văzută de alin. (1) art. 329 CP RM, daunele în proporţii 
mari sunt cauzate în detrimentul drepturilor şi intere-
selor ocrotite de lege ale persoanei fizice, persoanei 
juridice sau în detrimentul intereselor publice. 

Ce semnifică sintagmele „drepturile şi interese-
le ocrotite de lege”, „interes public”? Răspunzând la 
această întrebare, facem trimitere la aceleaşi explicaţii 
cazuale regăsite în Hotărârea Plenului CSJ nr. 7/2017. 
Astfel, în acord cu pct. 8.2 din hotărâre, „dreptul ocrotit 
de lege reprezintă prerogativa consfinţită şi garantată 
prin Constituţie şi lege subiectului activ al raportului 
juridic (persoană fizică sau persoană juridică), în teme-
iul căreia acesta poate valorifica un interes personal 
direct, poate adopta o conduită determinată sau poa-
te pretinde subiectului pasiv al raportului o anumită 
comportare (fie o prestaţie pozitivă, constând în „a da” 
sau în „a face”, fie o prestaţie negativă, constând în „a 
nu face”), care, la nevoie, poate fi impusă acestuia, cu 
sprijinul forţei de constrângere a statului. Dimpotrivă, 
interesul ocrotit de lege nu conferă titularului său posi-
bilitatea garantată de lege, prin aplicarea constrânge-
rii statale de a desfăşura anumite activităţi sau de a se 

abţine de la ele; această posibilitate poate fi obţinută 
doar în urma unei acţiuni judiciare. Aceasta - deoarece 
doar dreptul subiectiv se naşte şi există ca element al 
unui raport juridic, în cadrul căruia acestui drept îi co-
respunde o obligaţie a subiectului pasiv; interesul, în 
schimb, chiar ocrotit de lege, nu apare în cadrul unui 
raport juridic şi, ca atare, lui nu-i corespunde obligaţia 
unui subiect pasiv”. Cu privire la corelaţia celor două ca-
tegorii juridice, S. Brânza menţionează: „Spre deosebire 
de dreptul subiectiv, interesul legitim este o permisi-
une juridică cu caracter de aspiraţie juridică. Totoda-
tă, „interesul legitim poate fi considerat în calitate de 
facultate, dar ca facultate socială, factică, nu juridică”. 
În contextul examinat, această deosebire are o însem-
nătate esenţială. Dacă esenţa dreptului subiectiv se 
exprimă în facultatea garantată juridiceşte şi asigurată 
prin obligaţiile altor persoane, atunci esenţa interesu-
lui legitim constă într-o simplă permisiune de a avea 
un anumit comportament. Într-o exprimare plastică, se 
poate spune că interesul legitim este un „drept trunchi-
at”. Lui îi este opozabilă o obligaţie juridică, generală 
– de a-l respecta, de a nu-l încălca [2, p.74]. „Interesul 
legitim, spre deosebire de dreptul subiectiv, este o 
încuviinţare juridică simplă, având caracter de aspira-
ţie, încuviinţare în care lipseşte indicaţia de a acţiona 
în acord cu maniera strict fixată în lege şi de a solicita 
o conduită corespunzătoare de la celelalte persoane, 
încuviinţare care nu este asigurată printr-o obligaţie 
juridică concretă” [2, p.75]. „Dreptul subiectiv şi intere-
sul legitim nu coincid nici după conţinutul lor. Dreptul 
subiectiv este facultatea care îi permite subiectului să 
beneficieze de o anumită valoare în limitele strict de-
terminate de lege. Pe când interesul legitim este fa-
cultatea care îi permite subiectului de a beneficia de o 
anumită valoare, fără a exista o circumscriere precisă a 
limitelor conduitei permise şi fără a fi posibil de a solici-
ta acţiuni concrete de la alte persoane” [2, p.74].

Din cele creionate supra şi, reieşind din textul alin. 
(1) art. 329 CP RM, rezultă că cele două categorii tre-
buie întrunite cumulativ pentru întregirea urmării pre-
judiciabile. Acest lucru nu se respectă întotdeauna în 
practica judiciară. De exemplu, într-o speţă, instanţa 
a reţinut la calificare cauzarea unor daune în proporţii 
deosebit de mari intereselor ocrotite de lege ale persoanei 
juridice [29]. Nu înţelegem de ce s-a omis să se reflecte 
la calificare faptul cauzării daunelor atât intereselor cât 
şi drepturilor ocrotite de lege ale persoanei juridice. Pe 
bună dreptate se evocă în pct. 8.2 din Hotărârea Plenu-
lui CSJ nr.7/2017 că „de unul singur, interesul nu este 
capabil să formeze substratul rezultatului infracţional; 
or, legiuitorul instituie ca titularului să i se lezeze cu-
mulativ atât un interes cât şi un drept ocrotit de lege, 
realitate juridică specifică şi infracţiunilor prevăzute de 
art. 329 CP RM”.

În altă privinţă, în continuare vom încerca să iden-
tificăm semnificaţia expresiei „intereselor publice”, ca 
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fiind sintagma ce determină sfera în dauna căreia este 
cauzat prejudiciul material în proporţii mari.

Şi de această dată o definiţie a respectivei expresii o 
regăsim în Hotărârea Plenului CSJ nr.7/2017, unde, po-
trivit pct.,8.1 din hotărâre, prin interes public se înţele-
ge „interesul general al societăţii, care vizează întreaga 
ordine de drept, în special democraţia constituţională, 
siguranţa naţională, integritatea teritorială, securita-
tea publică şi ordinea publică, apărarea acestora şi 
prevenirea săvârşirii infracţiunilor, protejarea sănătăţii 
şi a moralei publice, garantarea autorităţii şi a impar-
ţialităţii puterilor în stat, satisfacerea nevoilor comuni-
tare prin realizarea competenţei autorităţilor publice, 
reflectând o necesitate socială care impune instituirea 
de activităţi şi servicii de utilitate colectivă, prin mijloa-
ce de drept administrativ, în organizarea unor servicii 
la nivel statal, răspunzând unor nevoi comunitare sau 
uzului public, în serviciul statului şi al societăţii civile”.

De remarcat că, prin Hotărârea Curţii Constituţiona-
le a Republicii Moldova privind excepţia de neconsti-
tuţionalitate a unor prevederi ale articolului 328 alin. 
(1) din Codul penal (excesul de putere sau depăşirea 
atribuțiilor de serviciu), nr.22 din 27.06.2017 (sesizări-
le nr. 113g/2016 şi nr. 8g/2017) [16], Curtea a reținut 
următoarele: „Interesul public reprezintă o noțiune 
complexă şi dinamică, care, prin natura sa şi prin rapor-
tare la dimensiunile economice, politice, sociale, juri-
dice etc. ale statului şi societății, variază în funcție de 
schimbările care se produc atât pe plan național cât şi 
internațional (pct. 86)”; „deşi activitatea persoanei pu-
blice este legată nemijlocit de garantarea interesului 
public, ca obiectiv generic-principal, destinatarul legii, 
şi anume persoana publică, este privată de posibilita-
tea de a determina fără echivoc urmările prejudiciabile 
concrete ale acțiunilor incriminate (pct. 89)”; „atribuirea 
unor fapte infracționale concrete ca prejudiciind „inte-
resul public”, in abstracto, nu poate satisface cerința de 
claritate şi previzibilitate şi, totodată, constituie o inter-
pretare a legii penale extensivă şi defavorabilă persoa-
nei, contrar prevederilor alin. (2) art.3 CP RM (pct. 85)”. 
În rezultat, Curtea a concluzionat că „utilizarea în alin. 
(1) art. 328 CP RM a noțiunii „intereselor publice”, care 
constituie o noțiune generică ce nu poate fi definită, 
încalcă articolele 1 alin. (3) şi 22 din Constituție (princi-
piul legalităţii incriminării şi pedepsei penale), precum şi 
articolul 23 din Constituţie (calitatea legii penale)”.

Raţionamente similare au fost evocate în Hotărâ-
rea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova privind 
excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din 
articolele 327 alin. (1) şi 361 alin. (2) lit. d) din Codul pe-
nal (abuzul de putere sau abuzul de serviciu), nr. 33 din 
07.12.2017 [17].

Precizăm că o hotărâre asemănătoare pe marginea 
sintagmei „interesul public”, conţinută la art. 329 CP 
RM, nu a fost adoptată de către Curtea Constituţiona-

lă. În pofida acestui fapt, de principiu, considerăm că 
raţionamentele Curţii reflectate în cele două hotărâri 
ale sale (enunţate supra) pot fi extrapolate cu uşurinţă 
şi în cazul art. 329 CP RM. Mai mult, suntem de păre-
re că instanţele de judecată naţionale, la examinarea 
cauzelor penale intentate în baza art. 329 CP RM, ape-
lând la regula mutatis mutandis, pot invoca statuările 
instanţei de jurisdicţie constituţională din cele două 
hotărâri. Tocmai respectiva soluţie este incidentă cazu-
rilor de neglijenţă în serviciu în care actul aplicativ con-
ţine referiri la faptul cauzării unui prejudiciu intereselor 
publice. În lipsa „interesului public”, nu putem atesta 
titularul prejudiciului cauzat. Însă, pentru întregirea 
urmării prejudiciabile, pe post de semn constitutiv, nu 
este suficient de stabilit tipul şi mărimea daunei cauza-
te, ci mai este necesar de identificat titularul respecti-
vei urmări prejudiciabile. Toate acestea demonstrează 
că lipsa interesului public are drept consecinţă lipsa 
urmării prejudiciabile. În final, o asemenea încadrare 
este incompletă, celui abilitat cu aplicarea legii penale 
revenindu-i sarcina să adopte, după caz, o ordonanţă 
de scoatere de sub urmărire penală sau o sentinţă de 
achitare pe motivul lipsei elementelor componenţei de 
infracţiune.

Analizând practica judiciară pe marginea infracţiu-
nilor supuse investigaţiei, surprindem o tendinţă inte-
resantă de ultimă oră (pe care nu o susţinem) în ceea 
ce priveşte reflectarea la încadrare a titularului urmării 
prejudiciabile cauzate. Aceasta este rodul adoptării de 
către Curtea Constituţională a Republicii Moldova, la 
data de 27.06.2017, şi, respectiv, la data de 07.12.2017, 
a Hotărârilor nr. 22 şi, respectiv, nr.33 (indicate mai sus).

Astfel, observăm că, pe unele cauze penale în care 
făptuitorii sunt învinuiţi de săvârşirea neglijenţei în ser-
viciu care a provocat urmări prejudiciabile intereselor 
publice, instanţele de judecată, în rezultatul adoptă-
rii celor două hotărâri ale Curţii Constituţionale, întru 
evitarea aplicării regulii mutatis mutandis la adoptarea 
unor hotărâri judecătoreşti şi, pe cale de consecinţă a 
emiterii unor sentinţe de achitare, recurg la substitui-
rea expresiei „intereselor publice”, în cele mai dese ca-
zuri, cu expresia „drepturilor şi intereselor ocrotite de 
lege ale persoanelor juridice”. Ilustrativă este următoa-
rea încadrare reţinută într-un caz din practica judiciară: 
fapta inculpatei B.E. a fost calificată ca îndeplinire neco-
respunzătoare a obligaţiilor de serviciu în rezultat al unei 
atitudini neglijente sau neconştiincioase faţă de ele, ceea 
ce a cauzat daune în proporţii mari drepturilor şi intere-
selor ocrotite de lege ale persoanelor juridice [3]. În fapt, 
instanţa a constatat următoarele: B.E., deţinând funcţia 
de şef al Direcţiei protecţiei sociale, familiei şi copilului din 
raionul Ştefan-Vodă, neglijând atribuţiile sale de serviciu 
în ceea ce priveşte supravegherea activităţii şi exercitării 
de către funcţionarii publici din cadrul Direcţiei a atribuţi-
ilor de serviciu, examinând superficial sau evitând exami-
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narea cererilor prezentate de către specialistul principal 
pentru administrarea ajutorului material, a emis decizii 
contrar prevederilor legale în 183 de cereri privind acor-
darea ajutorului social şi/sau ajutorului pentru perioada 
rece a anului 2012, dintre care pentru 146 de cereri fiind 
alocate ilegal din bugetul de stat suma de 367.890 lei, 
prin ce a cauzat un prejudiciu material Casei Naţionale 
de Asigurări Sociale [3].

Fără tăgadă, constatăm că, în speţă, prejudiciul ma-
terial a fost cauzat în dauna intereselor publice. Este 
limpede că Casa Naţională de Asigurări Sociale repre-
zintă sfera publică, nu însă cea privată.

Este clar că în Codul penal s-a strecurat o carenţă le-
gislativă exprimată în utilizarea în textul art. 329 CP RM 
(şi nu doar) a semnului estimativ „intereselor publice”, 
care este susceptibil de interpretare extensivă defavo-
rabilă. La fel, este clar că instanţa de judecată a încercat 
să evite carenţa legislativă sus-indicată prin substitui-
rea sintagmei „intereselor publice” (cea care, în speţă, 
desemnează realmente titularul daunei materiale cau-
zate) cu expresia „drepturilor şi intereselor ocrotite de 
lege ale persoanelor juridice”. Observăm că procedeul 
la care a recurs instanţa de judecată contravine juris-
prudenţei Curţii Europene, potrivit căreia imperfecţiu-
nea legii penale nu trebuie să fie suportată de inculpat 
(a se vedea cauza Lukanov contra Bulgariei) [41].

Este ilegală reîncadrarea efectuată de instanţa de 
judecată nu doar din considerentul indicat mai sus 
(supunerea pe umerii inculpatului a imperfecţiunii 
legii penale), ea este ilegală şi de aceea că nu con-
cordă cu principiul legalităţii. Or, instanţa a recurs 
la interpretarea extensivă defavorabilă a sintagmei 
„drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale per-
soanei juridice”, prevăzută la art. 329 CP RM, atribu-
ind aici şi interesele publice. În nici un caz interesele 
publice nu se suprapun cu drepturile şi interesele 
ocrotite de lege ale persoanei juridice. Interesele 
publice sunt inerente statului. În contrast, interesele 
ocrotite de lege ale persoanei juridice sunt inerente 
tuturor persoanelor juridice, cu excepţia celor ce re-
prezintă statul. Cu alte cuvinte, autorităţile publice 
sau instituţiile publice reprezintă statul. Cauzarea 
unor daune acestor autorităţi/instituţii presupune 
cauzarea unor daune intereselor publice. Per a con-
trario, societăţile comerciale (SRL-urile, SA-urile, so-
cietăţile în comandită, societăţile în nume colectiv), 
persoanele juridice fără scop lucrativ (asociaţiile ob-
şteşti, fundaţiile etc.) reprezintă sfera privată.

Casa Naţională de Asigurări Sociale reprezintă o 
autoritate publică. Cauzarea unor daune Casei Naţio-
nale de Asigurări Sociale implică producerea unor ur-
mări prejudiciabile în dauna intereselor publice. Chiar 
dacă Casa Naţională de Asigurări Sociale este persoană 
juridică, totuşi, în postura de autoritate publică, aceas-
ta reprezintă statul. Este şi firesc ca toate autorităţile 

publice sau instituţiile publice să constituie persoane 
juridice. Toate ele, însă, reprezintă statul. Iar cauzarea 
unor prejudicii acestora vorbeşte despre cauzarea unor 
daune intereselor publice.

Din textul art. 329 CP RM se desprinde clar că sin-
tagma „intereselor publice” desemnează interesele 
statului, în timp ce expresia „drepturilor şi intereselor 
ocrotite de lege ale persoanei fizice sau juridice” de-
semnează interesele private. Este lesne de înţeles că, în 
speţă, pretinsul prejudiciu a fost cauzat în dauna unui 
interes public, dar nu în dauna unui interes privat. Casa 
Naţională de Asigurări Sociale nu poate reprezenta de-
cât sfera publică (interesele publice).

De asemenea, la o analiză atentă a încadrării efectu-
ate în speţa sus-indicată în partea ce vizează destinata-
rul intereselor lezate prin fapta infracţională, în raport 
cu încadrările efectuate pe marginea altor cauze pena-
le intentate pe faptul neglijenţei în serviciu, surprin-
dem că, anterior, adică până la adoptarea de către Cur-
tea Constituţională a Hotărârilor nr. 22 şi nr. 33 (enunţa-
te supra), prin care au fost declarate neconstituţionale 
sintagmele „intereselor publice” din cadrul art. 327 şi 
328 CP RM, în ipoteza în care pe post de destinatar al 
intereselor lezate apărea statul, partea acuzării califica 
cele comise ca neglijenţă în serviciu exprimată în cau-
zarea unor daune intereselor publice. În acelaşi timp, 
drepturile şi interesele ocrotite de lege ale persoanei 
juridice erau invocate doar în ipoteza în care pe post 
de victimă a infracţiunii apărea o persoană juridică, alta 
decât autoritatea sau instituţia publică. Deci, şi anali-
za istorică a cazurilor practice de aplicare a art. 329 CP 
RM demonstrează cu prisosinţă că Casa Naţională de 
Asigurări Sociale reprezintă interesele publice, dar nu 
cele private.

În rezultat, observăm că în speţă, de facto, interesul 
public este cel vătămat, în timp ce instanţa de judecată, 
având în vedere existenţa celor două hotărâri ale Cur-
ţii Constituţionale, a decis să califice, ilegal, pretinsul 
comportament al inculpatei B.E. ca neglijenţă în servi-
ciu care a cauzat daune în proporţii mari drepturilor şi 
intereselor ocrotite de lege ale persoanei juridice, dar 
nu ca neglijenţă în serviciu care a provocat daune în 
proporţii mari intereselor publice.

Considerăm că, până la o eventuală remaniere le-
gislativă, cel abilitat cu aplicarea legii penale nu poate 
reţine la calificare semnul „intereselor publice” utilizat 
în textul art. 329 CP RM. De asemenea, respectivelor 
persoane li se interzice identificarea unor soluţii de 
calificare alternative, contrare legii, inclusiv legate de 
substituirea sintagmei „intereselor publice” cu „dreptu-
rile şi interesele ocrotite de lege ale persoanei juridice” 
etc. Asemenea procedeu reprezintă imixtiune clară în 
procesul de legiferare a infracţiunilor. Acesta presupu-
ne modificarea conţinutului autentic al expresiei „drep-
turilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanei juri-
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dice”, atribuind categoriei date interesele autorităţilor 
şi instituţiilor publice, lucru inadmisibil.

Arogarea competenţei de legiferare prin atribuirea 
unui alt conţinut semnului obiectiv sus-indicat, prin 
deviere de la voinţa reală a legiuitorului, contravine 
principiului separaţiei puterii în stat. În acest sens, po-
trivit pct. 60 din Hotărârea Curţii Constituţionale a Re-
publicii Moldova privind excepţia de neconstituţionali-
tate a articolului 125 lit. b) din Codul penal, a articolelor 
7 alin. (7), 39 pct. 5), 313 alin. (6) din Codul de procedu-
ră penală şi a unor prevederi din articolele 2 lit. d) şi 16 
lit. c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție 
(faptele care constituie practicarea ilegală a activității 
de întreprinzător) - sesizarea nr. 37g/2016), nr.21 din 
22.07.2016 [15], Curtea Constituţională a reţinut că „în 
materie penală, principiile „nullum crimen sine lege” şi 
„nulla poena sine lege”, stabilite ca valori constituţio-
nale în art. 22 din Constituţie, impun ca doar legiuito-
rul să reglementeze conduita incriminată, astfel încât 
fapta, ca semn al laturii obiective, să fie cert definită, 
dar nu identificată prin interpretarea extensivă de că-
tre cei care aplică legea penală. O astfel de modalitate 
de aplicare poate genera interpretări abuzive. Cerinţa 
interpretării stricte a normei penale, ca şi interdicţia 
analogiei în aplicarea legii penale, urmăresc protecţia 
persoanei împotriva arbitrarului”.

în final, în vederea neadmiterii încălcării principiului 
legalităţii incriminării, sugerăm legiuitorului moldav să 
excludă sintagma „intereselor publice” din textul art. 329 
CP RM. Totodată, considerăm că aceasta nu poate fi apli-
cată până la operarea respectivei remanieri legislative. La 
fel, aceasta nu poate fi înlocuită în mod arbitrar prin alte 
semne (care satisfac condiţiile de legalitate), gen: „dreptu-
rile şi interesele ocrotite de lege ale persoanei juridice”. O 
asemenea interpretare şi aplicare a normei din alin. (1) art. 
329 CP RM implică realizarea unei interpretări extensive 
defavorabile textului legii penale.
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AMENINŢAREA CU SĂVÂRŞIREA ACTULUI TERORIST – FORMĂ DE 
EXPRIMARE A INFRACŢIUNII PREVĂZUTĂ DE ALIN. (1) ART. 278  
AL CODULUI PENAL

Violeta m. coJocaRu,
doctorand, Universitatea de 
Stat din Moldova

SuMar

Studiul efectuat are drept scop analiza ameninţării cu 
săvârşirea actului terorist în calitate de formă de ex-
primare a infracţiunii prevăzută de art. 278 al Codului 
penal. Se arată că ameninţarea cu săvârşirea actului te-
rorist poate îmbrăca doar forma activă, nu şi cea pasivă, 
de manifestare a conduitei infracţionale. Se argumen-
tează că, pentru a fi aplicabilă norma de la alin. (1) art. 
278 al Codului penal, ameninţarea trebuie să comporte 
un caracter real, adică să se exprime în realizarea unor 
acţiuni pregătitoare din care să rezulte intenţia de a 
comite actul terorist şi să provoace victimei temerea 
că aceasta poate fi pusă în execuţie. Se ajunge la con-
cluzia că legiuitorul moldav, din considerente neclare, 
a decis, în mod artificial, să comaseze într-un singur 
articol două fapte prejudiciabile absolut distincte după 
gradul prejudiciabil, structură, moment de consumare, 
conţinutul obiectului juridic special etc. Este vorba de 
ameninţarea cu săvârşirea actului terorist şi săvârşi-
rea actului terorist propriu-zis. Se observă că, în plan 
comparat, se atestă modele legislative suficiente care 
incriminează în norme separate ameninţarea cu săvâr-
şirea actului terorist şi actul terorist propriu-zis. Toto-
dată, se relevă şi faptul că unii legiuitori îmbrăţişează 
o poziţie intermediară, incriminând în norme distincte 
cele două fapte, stabilind însă pedepse similare pentru 
comiterea acestora.
Cuvinte-cheie: ameninţare, act terorist, caracter real, 
violenţă psihică, grad prejudiciabil diferit, inechitate, ex-
plozie, incendiu.

Preliminar, subliniem că, în conjunctura infracţiunii 
prevăzută de alin. (1) art. 278 din Codul penal al Repu-
blicii Moldova (în continuare – CP RM [4]), ameninţarea 

cu provocarea exploziei, incendiului sau cu săvârşirea 
unei alte fapte similare (alias – ameninţarea cu săvâr-
şirea actului terorist) nu poate fi comisă prin inacţiune, 
aceasta deoarece, aşa cum subliniază V.P. Emilianov, 
nu e posibil să ameninţi prin inacţiune [19, p. 200]. Mai 
mult, ameninţarea implică transmiterea unei informaţii 
concrete prin intermediul unui mesaj [19, p.199]. Trans-
miterea unei atare informaţii este imposibilă în condiţi-
ile în care făptuitorul nu acţionează. În concluzie, ame-
ninţarea cu săvârşirea actului terorist poate îmbrăca 

THREATENING WITH THE TERRORIST 
ACT: FORM OF EXPRESSION OF THE 
OFFENCE REFERRED TO IN PAR. (1)  
ART. 278 PC RM

SuMMary

The purpose of the study is to analyze the threat 
of committing the terrorist act as a form of expres-
sion of the offense provided by art.278 PC RM. It is 
shown that the threat of committing the terrorist 
act can embrace only the active, not passive, form 
of criminal behavior. It is argued that in order to be 
applicable the norm of para.(1) art.278 PC RM the 
threat must be real in character, that is, expressing 
itself in carrying out preparatory actions showing 
the intention to commit the terrorist act and cau-
sing fear to the victim that it can be executed. It is 
concluded that the Moldovan legislator, for unclear  
reasons, has artificially decided to combine in 
one article two damaging facts absolutely distinct 
from the harmful degree, structure, time of con-
sumption, the content of the special legal object 
etc. It is the threat of committing the terrorist act 
and committing the terrorist act in fact. It is noti-
ced that in comparative plan is attests sufficient 
legislative models that incriminate in separate 
norms the threat of committing the terrorist act 
and the terrorist act in fact. At the same time, it is 
revealed that some legislators embrace an inter-
mediate position, incriminating in distinct norms 
those two offences, but imposing similar punish-
ments for committing them.
Key-words: threat, terrorist act, real character, 
psychic violence, different harm, inequity, explo- 
sion, fire.
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doar forma activă, nu şi cea pasivă de manifestare a 
conduitei infracţionale.

În alt registru, consemnăm că ameninţarea consti-
tuie o formă a violenţei psihice. După O.I. Korostîliov, vi-
olenţa psihică reprezintă influenţa exterioară parvenită 
din partea unor persoane, şi ilegală, exercitată asupra 
psihicului unei alte persoane (sau asupra unui grup de 
persoane), realizată împotriva voinţei acesteia, fiind în 
stare să-i cauzeze o traumă psihică şi (sau) să-i limiteze 
libertatea de exprimare a voinţei [26, p. 36]. Constatăm 
că aceleaşi trăsături sunt caracteristice ameninţării, în 
general, şi ameninţării, drept modalitate normativă de 
exprimare a faptei prejudiciabile prevăzută de alin. (1) 
art. 278 CP RM, în special.

Potrivit doctrinei, prin „ameninţare” se are în vede-
re acţiunea care constă din o formă a violenţei psihice 
și care presupune efectuarea de către făptuitor a unui 
act de natură să inspire victimei temere, care o pune 
în situaţia de a nu mai avea resursele psihice necesare 
pentru a rezista constrângerii [1, p.106].

În opinia lui M.Iu. Pavlik, în contextul actului tero-
rist, prin ameninţare trebuie de înţeles influenţa psi-
hică exercitată asupra oamenilor, în anumite scopuri, 
sub forma exprimării intenţiei (sublinierea ne aparţine 
– n.a.) de a săvârşi explozia, incendiul sau a altor fap-
te similare [32, p. 23]. Într-o manieră apropiată, A. Ca-
sian relevă că ameninţarea presupune exprimarea de 
către subiect a intenţiei (sublinierea ne aparţine – n.a.) 
de a săvârşi o faptă şi de a cauza o daună victimei [23, 
p. 51]. Ne exprimăm dezacordul faţă de cele din urmă 
puncte de vedere, întrucât ele se reduc la catalogarea 
ameninţării drept formă a expunerii intenţiei crimina-
le. Însă, potrivit regulii generale aplicabile în materia 
dreptului penal, gândul nu poate fi pedepsit (cogitati-
onis poenam nemo patitur). Drept consecinţă, susţinem 
cele evocate în doctrină: „Ameninţarea implică nu doar 
expunerea intenţiei de a săvârşi actul terorist, ci şi rea-
lizarea unor acţiuni care să demonstreze caracterul se-
rios şi real al respectivei intenţii” [12, p. 10]. Într-adevăr, 
caracterul real şi serios al intenţiei expuse deosebeşte 
ameninţarea cu săvârşirea actului terorist de simpla 
relatare a intenţiei criminale. Tocmai aceste trăsături 
conferă grad prejudiciabil infracţional ameninţării cu 
săvârşirea actului terorist.

Unii autori sunt de părere că caracterul real nu este 
indispensabil pentru aprecierea ameninţării drept for-
mă a actului terorist [34, p. 2-3]. În contrast, alţi autori 
(la care subscriem) consideră că ameninţarea trebuie 
să aibă un caracter real [2, p. 464; 3, p. 526; 6, p.15; 14, p. 
69]. Considerăm că simplul fapt al exteriorizării verbale 
a intenţiei de a comite un act terorist nu poate fi consi-
derat ameninţare, un atare comportament nefiind pa-
sibil de încadrare în tiparul art. 278 CP RM. De aceeaşi 
părere sunt şi alţi autori [27, p. 13]. În context, V.P. Eme-
lianov punctează: „Ameninţarea, ca una din formele 

influenţei înfricoşătoare, trebuie să fie valabilă şi reală, 
adică nu pur şi simplu să includă expunerea intenţiei 
de a comite un act terorist, dar să implice şi realizarea 
unor acţiuni ce ar demonstra seriozitatea şi realitatea 
unei asemenea intenţii. Nu poate fi catalogat drept act 
terorist ameninţarea care nu este reală şi care nu s-a ex-
primat prin nimic, decât prin expunerea intenţiei, chiar 
dacă a fost îndreptată spre intimidarea populaţiei, fiind 
însoţită de careva revendicări” [19, p. 201-202].

Prin urmare, nu este suficient exteriorizarea inten-
ţiei criminale. Suplimentar, este necesar ca făptuitorul 
să recurgă la unele acte din care să rezulte seriozitatea 
intenţiei infracţionale. Din aceste raţionamente, nu pu-
tem fi de acord cu M.M. Galacieva, care susţine că ame-
ninţarea poate să se exprime nu doar în expunerea in-
tenţiei de a săvârşi actul terorist, ci şi în realizarea unor 
acţiuni concrete din care să rezulte intenţia de a săvârşi 
actul terorist [14, p. 69]. Cele două condiţii (expunerea 
intenţiei de a săvârşi actul terorist şi realizarea unor ac-
ţiuni din care să rezulte intenţia de a săvârşi actul tero-
rist) nu sunt alternative. De fapt, în lipsa celei din urmă, 
ameninţarea nu comportă un caracter real, nefiind po-
sibilă încadrarea potrivit alin. (1) art. 278 CP RM.

În general, caracterul real al ameninţării se carac-
terizează prin cumularea condiţiei obiective şi a celei 
subiective.

Pentru ca ameninţarea să fie reală, este necesar ca 
făptuitorul să recurgă la acte de pregătire (condiţia 
obiectivă). În acest sens, V.S. Komissarov notează că ca-
racterul real al ameninţării rezultă din faptul posedă-
rii armei şi a substanţelor explozive, precum şi al de-
monstrării acestora [25, p. 67]. La rândul lor, S. Brânza 
şi V. Stati evidenţiază următoarele acţiuni pregătitoare, 
din care rezultă caracterul real al ameninţării: 1) pro-
curarea, păstrarea, expedierea, transportarea sau alte 
asemenea activităţi realizate în privinţa substanţelor 
explozive, radioactive, otrăvitoare, bacteriologice, uşor 
inflamabile, armelor sau muniţiilor etc., 2) deconecta-
rea obiectivelor de importanţă strategică de la sursele 
de energie, 3) blocarea arterelor de transport sau a te-
lecomunicaţiilor etc. [2, p. 464; 3, p. 526].

Condiţia subiectivă implică provocarea temerii victi-
mei că ameninţarea cu săvârşirea exploziei, incendiului 
sau a altei fapte similare poate fi pusă în aplicare. Doar 
o asemenea ameninţare este în stare să lezeze relaţii-
le sociale protejate prin incriminarea actului terorist în 
varianta-tip specificată la alin. (1) art. 278 CP RM, afla-
te în derivaţie organică cu securitatea publică, pe de o 
parte, şi relaţiile sociale cu privire la libertatea psihică 
a persoanei, pe de altă parte. În lipsa condiţiei subiec-
tive, cele comise nu pot constitui ameninţare în sensul 
alin. (1) art. 278 CP RM. Or, pentru atingerea scopuri-
lor ţintite de făptuitor, este necesar ca violenţa psihică 
exercitată să ajungă la destinatar şi să fie percepută co-
rect de către acesta.



41Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al JustiţieiNR. 4 (47), 2018

Pentru a stabili dacă victimei i-a fost cauzată teme-
rea că ameninţarea poate fi realizată, urmează a se ţine 
cont de multiple împrejurări obiective, precum şi de 
unele circumstanţe care caracterizează persoana făp-
tuitorului. La aprecierea caracterului real al ameninţă-
rii săvârşirii actului terorist, subliniază Iu.M. Antonian, 
trebuie luat în calcul faptul că percepţia unei amenin-
ţări este pur subiectivă, şi asupra acestui proces poa-
te influenţa semnificativ un asemenea factor precum 
persoana celui ce ameninţă (trecutul său infracţional, 
poziţia în cadrul lumii criminale, legătura acestuia cu 
bandele armate etc.) [9, p. 280].

În concluzie, pentru a fi aplicabilă norma de la alin. 
(1) art. 278 CP RM, ameninţarea trebuie să comporte 
un caracter real, adică să se exprime în realizarea unor 
acţiuni pregătitoare din care să rezulte intenţia de a co-
mite actul terorist şi să provoace victimei temerea că 
aceasta poate fi pusă în execuţie.

În acelaşi context, accentuăm că obiectul amenin-
ţării îl constituie provocarea exploziei, incendiului sau 
săvârşirea altor fapte similare (de exemplu, provocarea 
inundaţiilor, alunecărilor de teren, răspândirea epi-
demiilor sau epizootiilor, distrugerea clădirilor etc.). 
Atunci când obiectul ameninţării îl formează săvârşirea 
altor fapte asemănătoare provocării incendiului sau ex-
ploziei, destinatarul acesteia trebuie să fie în măsură să 
înţeleagă conţinutul răului cu care este ameninţat. În 
caz contrar, ameninţarea nu va purta un caracter real.

În baza acestui criteriu, ameninţarea cu săvârşirea 
actului terorist este disociată de comunicarea min-
cinoasă cu bună-ştiinţă despre actul de terorism. La 
concret: dacă influenţa exercitată asupra psihicului vic-
timei constă în comunicarea unor informaţii mincinoa-
se, nu însă a unor informaţii reale şi serioase, despre 
pregătirea unor explozii, incendieri sau a altor acţiuni 
care periclitează viaţa oamenilor, cauzează daune ma-
teriale în proporţii mari sau provoacă alte urmări grave, 
cele comise trebuie încadrate în tiparul normei de la 
art. 281 CP RM. 

În plan comparat, potrivit legislaţiei penale a Alba-
niei, difuzarea informaţiilor despre care se ştie că sunt 
neadevărate, atunci când este riscată siguranţa unei 
aeronave în zbor sau a unei nave maritime, constituie 
una din formele actului terorist, fiind incriminată la lit. 
g) art. 230 din Codul penal [44]. Observăm că norma 
de la lit. g) art. 230 din Codul penal al Albaniei, cores-
punde parţial cu norma de la art. 281 CP RM. Subliniem 
că, comparativ cu legiuitorul albanez, cel moldav incri-
minează într-o normă aparte comunicarea cu bună-şti-
inţă falsă despre actul terorist, nu însă alături de actul 
terorist propriu-zis. Acest lucru e firesc, având în vedere 
natura juridică diferită a numitelor fapte infracţionale. 
Plus la aceasta, infracţiunea prevăzută la art. 281 CP RM 
nu se atribuie la categoria infracţiunilor cu caracter te-
rorist.

În altă privinţă, pentru a fi în prezenţa actului tero-
rist prevăzut la alin. (1) art. 278 CP RM, nu contează for-
ma de exprimare a ameninţării – verbală, în scris, prin 
intermediul mijloacelor electronice sau a telefonului, 
prin acţiuni concludente etc. Important e ca influenţa 
exercitată să ajungă la destinatar, în caz contrar, cele 
comise trebuie apreciate drept tentativă la infracţiunea 
prevăzută de alin. (1) art. 278 CP RM.

În altă ordine de idei, surprindem că, din punct de 
vedere al tehnicii legislative, la alin. (1) art. 278 CP RM 
este înscrisă atât fapta de ameninţare cu săvârşirea ac-
tului terorist cât şi fapta de act terorist propriu-zisă, ex-
primată în realizarea exploziei, incendiului sau a altor 
acţiuni similare. Din această perspectivă, o atare teh-
nică legislativă este una deosebită pentru cadrul legal 
naţional. Avem în vedere situaţia când, în cadrul ace-
leiaşi componenţe de infracţiune, sunt înscrise două 
fapte cu grad prejudiciabil diferit.

În ce ne priveşte, nu susţinem o asemenea poziţie 
a legiuitorului moldav. Considerăm că incriminarea 
unor comportamente diferite după grad prejudiciabil 
în cadrul uneia şi aceleiaşi norme incriminatoare este 
contrară principiului echităţii. Pe aceeaşi undă se află 
I.A. Ivanov, care susţine că inserarea în cadrul uneia şi 
aceleiaşi norme a două fapte diferite după grad preju-
diciabil nu corespunde principiului echităţii [20, p. 92-
93]. Un punct de vedere similar îl au S.I. Sobolevskaia 
şi V.V. Sviridov, potrivit cărora gradul de pericol social 
al faptelor enunţate este diferit, de aceea este neînte-
meiată poziţia legiuitorului de a le echivala [33, p. 21].
Cu privire la acest aspect, V.P. Aliohin menţionează că 
un asemenea procedeu tehnic de legiferare a răspun-
derii penale duce la încălcarea principiului diferenţierii 
aplicării pedepsei [7, p. 7]. S.V. Maksina şi I.A. Şerbakova 
adaugă că o atare suprapunere a gradelor prejudicia-
bile îndeamnă la concluzia încălcării de către legiuitor 
a principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii, echităţii 
şi umanismului [28, p. 14, 41, p.196]. Din aceste raţiuni, 
V.I. Gladkih nu susţine poziţia legiuitorului de a reuni în 
cadrul aceleiaşi norme două fapte diferite după gradul 
lor  prejudiciabil: ameninţarea cu săvârşirea actului te-
rorist şi actul terorist propriu-zis [15, p. 35].

Într-adevăr, cum poate fi pus semnul egalităţii între 
ameninţarea cu provocarea exploziei sau a incendiului 
ori cu săvârşirea altor fapte similare şi fapta propriu-zi-
să de săvârşire a exploziei sau a incendiului etc.? Înţe-
legem că cele două fapte sunt conexe. Aceasta, însă, 
nu poate determina amplasarea lor în cadrul aceleiaşi 
norme. Or, fără tăgadă, celor două fapte le corespunde 
grad prejudiciabil diferit. În context, în doctrină se sub-
liniază: „Pe de o parte, este deplin justificată incrimina-
rea ameninţării cu săvârşirea actului terorist, aceasta 
deoarece simplul fapt al expunerii intenţiei săvârşirii 
faptelor ce creează pericolul cauzării morţii persoane-
lor, daunelor esenţiale proprietăţii sau survenirii altor 
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urmări grave este în stare să determine crearea unei 
frici şi a unei dezordini. Însă, pe de altă parte, este ne-
întemeiată inserarea în cadrul aceleiaşi norme a două 
forme de comportament ce posedă grad prejudiciabil 
incomparabil” [13, p.19]. La rândul său, I.V. Şevcenko 
enunţă: „Pare a fi neîntemeiată poziţia legiuitorului de 
a egala săvârşirea de facto a actului terorist şi amenin-
ţarea cu săvârşirea acestuia” [40, p. 15]. În acelaşi făgaş, 
F.A. Mirzoahmedov menţionează: „Ameninţarea cu să-
vârşirea acelor acţiuni prevăzute de art.179 din Codul 
penal al Tadjikistanului [37] (articol corespondent celui 
supus analizei – n.a.) poate duce la unele consecinţe 
negative (de exemplu, intimidarea populaţiei, alarmă, 
haos, dereglarea activităţii persoanelor juridice, obli-
garea organelor de drept să organizeze şi să realizeze 
lucrări profilactice etc.). Însă, trebuie de recunoscut şi 
faptul că caracterul şi gradul de pericol social al ame-
ninţării este inferior caracterului şi gradului de pericol 
social al acţiunilor propriu-zise săvârşite, prevăzute în 
dispoziţia normei incriminatoare” [29, p.99]. În cele din 
urmă, susţinem afirmaţia autorului rus S.M. Ivliev, în 
acord cu care ameninţarea cu săvârşirea actului terorist 
nu poate fi catalogată drept act terorist [21, p.19].

De aceeaşi părere este M.F. Musaelean, care no-
tează că legiuitorul a specificat în dispoziţia aceleiaşi 
norme faptul săvârşirii exploziei, incendiului sau a altor 
acţiuni, precum şi ameninţarea cu săvârşirea unor ase-
menea acţiuni, fără a ţine cont de gradul prejudiciabil 
diferit pe care-l comportă fiecare din faptele indicate 
[31, p.20]. În vederea lichidării inechităţii sus-indicate, 
numitul autor avansează propunerea de lege ferenda  
– defalcarea ameninţării cu săvârşirea exploziei sau a 
incendiului ori a altor fapte similare din componenta 
de infracţiune consemnată la alin. (1) art. 205 CP FR [38] 
(normă corespondentă celei de la alin. (1) art. 278 CP 
RM), prin instituirea unui nou articol care să incrimine-
ze ameninţarea cu săvârşirea actului terorist [31, p. 20]. 
Aceeaşi opinie este împărtăşită de alţi autori [10, p. 23; 
11, p. 11; 13, p.19; 29, p. 99; 22, p. 207; 30, p. 72; 40, p.8].

Subscriem unei asemenea optici. Din considerente-
le indicate supra, suntem de părere că ameninţarea cu 
săvârşirea actului terorist şi actul terorist propriu-zis nu 
trebuie să se regăsească în cadrul aceleiaşi norme de 
incriminare, motiv pentru care şi raţiunea reamplasării 
ameninţării cu săvârşirea actului terorist în cadrul unei 
norme distincte [5, p. 311].

Alţi autori (aflaţi în minoritate) sunt de părere că 
ameninţarea cu săvârşirea actului terorist nu trebuie să 
formeze o componentă de infracţiune aparte, nefiind, 
deci, oportună reamplasarea acestei fapte în cadrul 
unei normei incriminatoare separate [24, p.19-20; 27, 
p.11]. Bunăoară, M.A. Komarova susţine: „Este inopor-
tun ca legiuitorul să amplaseze ameninţarea cu săvâr-
şirea actului terorist în cadrul unei norme aparte. Într-
adevăr, construcţia laturii obiective a actului terorist, 

din punct de vedere juridic, pune semnul de egalitate 
între ameninţarea cu săvârşirea actului terorist şi săvâr-
şirea propriu-zisă a actului terorist, ceea ce determină 
ignorarea principiului diferenţierii pedepsei penale. 
Însă, acest lucru poate fi remediat prin micşorarea 
pragului minim al pedepsei cu închisoarea stabilită în 
textul normei [24, p.19-20]. În opinia lui S.M. Ivliev (pe 
care o împărtăşim), acest procedeu ar permite lărgirea 
neîntemeiată a limitelor discreţiei instanţelor de jude-
cată la stabilirea pedepsei nu pentru ameninţarea cu 
săvârşirea actului terorist, ci pentru realizarea propriu-
zisă a actului terorist [22, p. 207].

Este adevărat că în eventualitatea aplicării alin. (1) 
art. 278 CP RM, practicianul, în persoana judecătorului, 
ar putea diferenţia pedeapsa penală pasibilă de apli-
care pentru actul terorist propriu-zis, pe de o parte, şi 
pentru ameninţarea cu săvârşirea actului terorist, pe 
de altă parte, avându-se în vedere faptul că sancţiunea 
normei de la alin. (1) art. 278 CP RM este una relativ de-
terminată. Totuşi, chiar şi în ipoteza aplicării pragului 
minim al pedepsei cu închisoarea, stabilit în conţinutul 
normei incriminatoare pentru ameninţarea săvârşirii 
actului terorist, este nesocotit principiul echităţii la in-
criminarea faptelor socialmente periculoase. În acelaşi 
timp, nu este exclusă ipoteza în care instanţa de jude-
cată să aplice o pedeapsă mai aproape de limita maxi-
mă pentru ameninţarea cu săvârşirea actului terorist, 
iar pentru actul terorist propriu-zis să aplice o pedeap-
să mai aproape de limita minimă. În calitate de argu-
ment suplimentar în favoarea reamplasării ameninţării 
cu săvârşirea actului terorist în cadrul unei norme apar-
te, putem invoca cazul incriminării în norme distincte 
a ameninţării cu omor şi a omorului intenţionat. Oare 
de ce legiuitorul nu a înscris în cadrul aceleiaşi norme 
fapta de omor intenţionat şi pe cea de ameninţare cu 
omor? Răspunsul pare a fi evident: cele două com-
portamente prezintă grad prejudiciabil diferit. Plus la 
aceasta, sunt diferite valorile sociale lezate prin comi-
terea faptei infracţionale. În principiu, acelaşi lucru e 
valabil pentru actul terorist propriu-zis şi ameninţarea 
cu săvârşirea actului terorist: în plan secundar aceste 
fapte atentează la valori sociale distincte. O comparaţie 
similară este făcută de K.A. Voskresenskii: „Este evident 
că ameninţarea cu săvârşirea exploziei, incendiului sau 
a altor acţiuni teroriste, după gradul pericolului social, 
nu poate fi comparată cu realizarea propriu-zisă a ex-
ploziei, a incendiului sau a altor acţiuni similare. Aşa ca 
şi omorul intenţionat, care, după gradul prejudiciabil, 
formă şi conţinut, se deosebeşte de ameninţarea cu 
omor” [12, p.12].

Aceeaşi situaţie învederăm în cazul infracţiunilor 
prevăzute la art.142 CP RM (atacul asupra persoanei 
care beneficiază de protecţie internaţională). La con-
cret, norma de la alin. (1) art.142 CP RM stabileşte răs-
punderea penală pentru săvârşirea unui act de violenţă 
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asupra oficiului, locuinţei sau mijlocului de transport al 
persoanei care beneficiază de protecţie internaţională, 
dacă acest act poate periclita viaţa, sănătatea sau liber-
tatea persoanei în cauză. La alin. (2) art.142 CP RM este 
prevăzută răpirea sau săvârşirea unui alt atac asupra 
persoanei care beneficiază de protecţie internaţională 
sau asupra libertăţii acesteia, iar la alin. (3) din acelaşi 
articol este incriminat omorul persoanei care benefici-
ază de protecţie internaţională. Totodată, norma înscri-
să la alin. (5) art.142 CP RM incriminează (într-o normă 
distinctă) ameninţarea cu săvârşirea unei acţiuni din 
cele indicate mai sus, dacă a existat pericolul realizării 
acestei ameninţări. De consemnat că atât limita mini-
mă cât şi cea maximă a pedepsei stabilite de legiuitor 
pentru ameninţarea cu săvârşirea acţiunilor enunţate 
mai sus sunt substanţial mai mici ca limitele pedepse-
lor stabilite pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute 
la alin. (1), (2) şi (3) art.142 CP RM.

În altă privinţă, menţionăm că, deşi unii autori sunt 
de părere că ameninţarea cu săvârşirea actului terorist 
trebuie incriminată într-o normă aparte, aceştia susţin 
că o atare faptă trebuie să se regăsească alături de in-
fracţiunea de comunicare cu bună-ştiinţă falsă despre 
actul terorist. Inconcreto, S.U. Dikaev sugerează legiui-
torului să comaseze cele două fapte în cadrul unui sin-
gur articol, astfel încât comunicarea mincinoasă cu bu-
nă-ştiinţă falsă despre actul terorist să fie incriminată 
la alin. (1) art. 207 CP FR (normă similară celei de la art. 
281 CP RM), iar ameninţarea cu săvârşirea actului tero-
rist să fie prevăzută la alin. (2) art. 207 CP FR [18, p.42]. 
Alături de S.U. Dikaev, şi alţi autori identifică aspecte 
comune între comunicarea cu bună-ştiinţă falsă des-
pre actul terorist şi ameninţarea cu săvârşirea actului 
terorist, motiv pentru care sugerează comasarea celor 
două fapte sub egida unuia şi aceluiaşi articol [8, p.113-
114; 16, p. 20; 17, p.45-46; 28, p.14].

Din perspectivă comparată, în legislaţia penală a 
Finlandei, cele două fapte sunt reunite în cadrul unei 
singure norme de incriminare (este vorba de pct.1 alin. 
(1) secţiunea 1 din Capitolul 34(a) „Infracţiuni teroris-
te” din Codul penal) [43]. Acelaşi lucru rezultă implicit 
din norma de incriminare prevăzută la alin. (2) art. 343 
din Codul penal al Columbiei [51]. Totuşi, surprindem 
că aceste modele legislative sunt singulare. În pofida 
existenţei unor asemenea modele legislative, nu le 
putem îmbrăţişa. Înţelegem că verbum regens ambele 
infracţiuni comportă similitudini. Ambele componente 
de infracţiune sunt formale. De asemenea, amândouă 
provoacă temere, panică. Totuşi, esenţa juridică a nu-
mitelor fapte infracţionale este diferită, motiv pentru 
care lipsește necesitatea amplasării acestora în cadrul 
aceluiaşi articol. Finalităţile celui ce ameninţă cu săvâr-
şirea actului terorist şi a subiectului infracţiunii prevă-
zută de art. 281 CP RM sunt diferite. La fel, în cazul art. 
281 CP RM, pericolul rezultat din comunicarea despre 

actul terorist există doar în mintea destinatarului, făp-
tuitorul cunoscând că acesta nu este real, pe când în 
cazul ameninţării cu săvârşirea actului terorist pericolul 
comportă un caracter real şi serios.

Mai mult, considerăm că faptele infracţionale în dis-
cuţie comportă grad prejudiciabil diferit. Ameninţarea 
cu săvârşirea actului terorist este mult mai periculoasă 
ca infracţiunea prevăzută de art. 281 CP RM. Cea din 
urmă faptă prejudiciabilă este atribuită la categoria 
infracţiunilor uşoare. Un atare comportament denotă 
o periculozitate redusă a făptuitorului în raport cu cel 
ce ameninţă cu săvârşirea actului terorist. De altfel, pe 
post de subiect al ameninţării cu săvârşirea actului te-
rorist apare aşa numitul „terorist veritabil”, în timp ce în 
postura de subiect al infracţiunii specificate la art. 281 
CP RM, de regulă, apare „o simplă persoană”. În acest 
sens, K.A. Voskresenskii punctează: „Persoana care 
ameninţă la modul serios cu săvârşirea actului terorist 
şi adolescentul ce comunică mincinos despre amplasa-
rea unui explozibil în interiorul unei şcoli se deosebesc 
enorm, cel puţin după scopul urmărit de fiecare din ei” 
[12, p.11].

În aceeaşi ordine de idei, un alt grup de autori op-
tează pentru reamplasarea ameninţării cu săvârşirea 
actului terorist în cadrul unei norme aparte, dar în arti-
colul Părţii Speciale a Codului penal care incriminează 
actul terorist [12, p.11; 26, p.36; 39, p.147]. Drept argu-
ment, se susţine că, prin instituirea unui nou articol 
în care să fie prevăzută distinct răspunderea penală 
pentru ameninţarea cu săvârşirea actului terorist, s-ar 
încărca nejustificat textul legii penale [12, p.11]. Con-
siderăm că ameninţarea cu săvârşirea actului terorist 
trebuie să se regăsească sub tiparul unui alt articol, nu 
însă sub egida art. 278 CP RM. De facto, ameninţarea 
cu săvârşirea actului terorist nu constituie act terorist 
propriu-zis. Ameninţarea cu săvârşirea actului terorist 
trebuie catalogată drept infracţiune cu caracter tero-
rist, alături de infracţiunile prevăzute la art. 2791, 2792 
CP RM etc.

În alt context, V.P. Aliohin menţionează că construc-
ţia laturii obiective a infracţiunii investigate, din punct 
de vedere juridic, pune semnul egalităţii între surve-
nirea reală a urmărilor prejudiciabile şi crearea perico-
lului cauzării acestora, ceea ce nu poate fi considerat 
corect [7, p.7]. Suntem de acord că cele două modali-
tăţi normative nu comportă acelaşi grad prejudiciabil. 
Totodată, nu susţinem poziţia autorului citat precum 
că provocarea exploziei, incendiului etc. presupune 
cauzarea reală a unor urmări prejudiciabile. În această 
modalitate, componenta de infracţiune prevăzută la 
alin. (1) art.278 CP RM este formal-materială.

În alt registru, în opinia autorului tadjik F.A. Mir-
zoahmedov, norma de la alin . (1) art.179 din Codul 
penal al Tadjikistanului (normă corespondentă celei de 
la alin. (1) art. 278 CP RM) conţine două componente 
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de infracţiune: ameninţarea cu săvârşirea actului tero-
rist şi actul terorist propriu-zis [29, p. 87]. Pe o poziţie 
similară se află M.M. Galacieva [14, p. 70]. În ce ne pri-
veşte, considerăm că de jure, la alin. (1) art.278 CP RM 
este prevăzută o singură componentă de infracţiune, 
unde ameninţarea cu săvârşirea actului terorist şi actul 
terorist propriu-zis (provocarea exploziei, incendiului 
etc.) constituie modalităţi normative alternative de ex-
primare a faptei prejudiciabile. De facto, însă, aşa cum 
susţine F.A. Mirzoahmedov şi M.M. Galacieva, sub im-
periul normei înscrise la alin. (1) art. 278 CP RM sunt 
consemnate două componente de infracţiune. Legiui-
torul moldav, din considerente neclare, a decis, în mod 
artificial, să comaseze într-un singur articol două fapte 
prejudiciabile absolut distincte, atât după grad preju-
diciabil cât şi după structură, moment de consumare, 
conţinutul obiectului juridic special etc.

în definitiv, sugerăm legiuitorului moldav să 
separe într-o normă distinctă răspunderea penală 
pentru ameninţarea cu săvârşirea actului terorist. 
In concreto, avansăm recomandarea ca ameninţa-
rea cu săvârşirea actului terorist să fie incriminată 
la art. 2781 CP RM, iar actualul art. 2781 CP RM să fie 
renumerotat în art. 2782 CP RM.

De consemnat că, în plan comparativ, atestăm mo-
dele incriminatoare care să prevadă în norme separate 
ameninţarea cu săvârşirea actului terorist şi actul tero-
rist propriu-zis. De exemplu, în legea penală a Repu-
blicii Belarus răspunderea penală pentru actul terorist 
este stabilită la art. 289 din Codul penal [36], în timp ce 
ameninţarea cu săvârşirea actului terorist este prevă-
zută la art. 290 din Codul penal. La fel, în corespundere 
cu legislaţia Georgiei, actul terorist este incriminat la 
alin. (1) art. 323 din Codul penal [35], iar ameninţarea 
cu săvârşirea actului terorist este prevăzută la alin. (11) 
art. 323 din acelaşi act legislativ. Potrivit legislaţiei le-
tone, actul terorist este specificat la art. 88 din Codul 
penal [47], pe când ameninţarea cu săvârşirea actului 
terorist este consemnată la art. 882 din Codul penal. 
Precizăm că ameninţarea cu săvârşirea actului terorist 
formează un nou articol, începând cu 13 decembrie 
2012. Până la acel moment, legiuitorul leton, exact ca şi 
cel moldav, incrimina respectiva faptă alături de actul 
terorist propriu-zis. De asemenea, în legislaţia Ungariei 
actul terorist este stipulat la art. 314 din Codul penal 
[45], iar ameninţarea cu săvârşirea actului terorist este 
prevăzută la art. 316 din Codul penal. În legislaţia Al-
baniei actul terorist este sancţionat penal de art. 230 
din Codul penal, iar ameninţarea cu săvârşirea actului 
terorist este stipulată la art. 232/b din Codul penal. Într-
o manieră asemănătoare, în Muntenegru actul terorist 
este incriminat la alin. (1) art. 447 din Codul penal [48], 
în timp ce ameninţarea cu săvârşirea actului terorist 
este sancţionată penal de norma de la alin. (2) art. 447 
din Codul penal. Pe aceeaşi poziţie se află legiuitorul 
sârb, care a decis să incrimineze separat actul terorist 

(alin. (1) art. 391 din Codul penal [49]) şi ameninţarea 
cu săvârşirea actului terorist (alin. (2) art. 391 din acelaşi 
act legislativ). Tot aşa şi legiuitorul norvegian stabileşte 
răspunderea penală pentru actul terorist la alin. (1) sec-
ţiunea 147a din Codul penal [46], iar ameninţarea cu 
săvârşirea actului terorist este specificată la alin. (3) din 
aceeaşi secţiune. Nu în ultimul rând, în legislaţia Mexi-
cului actul terorist este consemnat la art.139 din Codul 
penal [52], în timp ce ameninţarea cu săvârşirea actului 
terorist este incriminată la art.139 din acelaşi cod.

Alţi legiuitori au îmbrăţişat o poziţie intermediară. 
Astfel, aceştia au decis să incrimineze în norme dis-
tincte ameninţarea cu săvârşirea actului terorist şi ac-
tul terorist propriu-zis, stabilind însă pedepse similare 
pentru comiterea faptelor enunţate. Este cazul legii pe-
nale a Danemarcei [42], a Islandei [50], a Cehiei [53] etc. 
Nu susţinem o asemenea abordare legislativă. Aceas-
ta pare a fi neclară. În special, este neclară intervenţia 
legiuitorului de a amplasa aceste fapte în norme dis-
tincte (dar sub egida aceluiaşi articol), atunci când pe-
deapsa pasibilă de aplicare este una şi aceeaşi. Probabil 
s-a intenţionat evidenţierea faptului că ameninţarea cu 
săvârşirea actului terorist nu constituie formă a actului 
terorist şi, de aceea, trebuie să se regăsească într-o nor-
mă aparte (lucru cu care suntem de acord). Totuşi, pare 
neîntemeiată poziţia legiuitorului de a echivala gradul 
prejudiciabil al celor două infracţiuni.

în rezultatul cercetării efectuate, formulăm ur-
mătoarele concluzii:

1) Ameninţarea cu săvârşirea actului terorist poate 
îmbrăca doar forma activă, nu şi cea pasivă de manifes-
tare a conduitei infracţionale.

2) Pentru a fi aplicabilă norma de la alin. (1) art.278 
CP RM, ameninţarea trebuie să comporte un caracter 
real, adică să se exprime în realizarea unor acţiuni pre-
gătitoare din care să rezulte intenţia de a comite actul 
terorist şi să provoace victimei temerea că acesta poate 
fi pus în execuţie.

3) Pentru a fi în prezenţa actului terorist prevăzut 
la alin. (1) art. 278 CP RM, nu contează forma de expri-
mare a ameninţării – verbal, în scris, prin intermediul 
mijloacelor electronice sau a telefonului, prin acţiuni 
concludente etc. – important e ca influenţa exercitată 
să ajungă la destinatar, în caz contrar – cele comise tre-
buie apreciate drept tentativă la infracţiunea prevăzu-
tă de alin. (1) art. 278 CP RM.

4) Legiuitorul moldav, din considerente neclare, a 
decis, în mod artificial, să comaseze într-un singur ar-
ticol două fapte prejudiciabile absolut distincte după 
gradul lor prejudiciabil, structură, moment de con-
sumare, conţinutul obiectului juridic special etc. Este 
vorba de săvârşirea actului terorist şi ameninţarea cu 
săvârşirea actului terorist.

5) În plan comparat, atestăm modele incriminatoa-
re care să prevadă în norme separate ameninţarea cu 
săvârşirea actului terorist şi actul terorist propriu-zis.
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6) Unii legiuitori au îmbrăţişat o poziţie intermedi-
ară, prin incriminarea în norme distincte a ameninţării 
cu săvârşirea actului terorist şi actul terorist propriu-zis, 
stabilind, însă, pedepse similare pentru comiterea fap-
telor enunţate.
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SuMar

În prezentul articol, se încearcă să se răspundă la între-
barea cu care el se deschide: poate fi confiscat mijlocul 
de transport folosit pentru trecerea ilegală a mărfuri-
lor peste frontiera vamală? De principiu, confiscarea 
trebuie considerată o ingerinţă în dreptul de proprie-
tate, pentru că lipseşte persoana vizată de o parte din 
bunurile sale. Totuşi, dreptul de proprietate nu este 
unul absolut. El poate constitui obiectul unor limitări. 
Aşadar, o ingerinţă în dreptul de proprietate trebuie, în 
primul rând, să fie prevăzută de lege. Totodată, legea 
trebuie să fie accesibilă şi previzibilă. Ingerinţa tre-
buie, de asemenea, să urmărească unul sau mai multe 
scopuri legitime. În cele din urmă, trebuie să existe un 
raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele 
folosite şi scopul sau scopurile urmărite. Dacă aceste 
condiţii sunt respectate, atunci nu putem vorbi despre 
o încălcare a dreptului în discuţie. Astfel, în prima parte 
a articolului se demonstrează că ingerinţa (confiscarea 
mijlocului de transport) este prevăzută de lege. În par-
ticular, confiscarea specială a mijlocului de transport se 
poate dispune în cazul în care se dovedeşte că acesta a 
servit la săvârşirea contravenţiei/infracţiunii, precum 
şi în ipoteza în care se atestă că mijlocul de transport a 
fost destinat să servească la săvârşirea contravenţiei/
infracţiunii.
Cuvinte-cheie: confiscare specială, mijloc de transport, 
mărfuri, drept de proprietate, contrabandă, frontieră 
vamală.

În conformitate cu alin. (10) art. 287 din Codul 
contravențional, constituie contravenție trecerea măr-
furilor, obiectelor şi altor valori peste frontiera vama-
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POATE FI CONFISCAT MIJLOCUL DE TRANSPORT FOLOSIT PENTRU 
TRECEREA ILEGALĂ A MĂRFURILOR PESTE FRONTIERA VAMALĂ?    

Partea I

Gheorghe ReNIţă, 
lector universitar (USM)

lă a Republicii Moldova eludându-se controlul vamal 
ori tăinuindu-le de el în locuri special pregătite sau 
adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a 
documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, 
ori prin nedeclarea sau declararea neautentică în do-
cumentele vamale sau în alte documente de trecere a 
frontierei, dacă aceste acţiuni nu constituie infracţiune 
de contrabandă sau o altă infracţiune.

Deşi norma contravenţională nu prevede expres va-
loarea mărfurilor, a obiectelor sau a altor valori trecute 

CAN THE MEANS OF TRANSPORT USED 
FOR THE ILLEGAL TRANSPORTATION OF 
GOODS ACROSS THE CUSTOMS BORDER 
BE CONFISCATED?

Part1

SuMMary

In this article the author attempts to answer the 
question with which it begins: can the means of 
transport used for the illegal transportation of 
goods across the customs border be confiscated? In 
principle, confiscation should be considered an in-
terference with property rights, because the person 
concerned is losing a part of his property. However, 
the right to property is not an absolute one. It may 
be subject to limitations. Therefore, an interference 
with the right to property must, first of all, be pre-
scribed by law. At the same time, the law must be 
accessible and predictable. The interference must 
also pursue one or more legitimate purposes. Fi-
nally, there must be a reasonable proportionality 
between the used means and the pursued aim or 
aims. If these conditions are met, we cannot speak 
of a violation of the right in question. Thus, the first 
part of the article proves that the interference (con-
fiscation of the means of transport) is prescribed by 
the law. In particular, the special confiscation of the 
means of transport may be ordered if it is proved 
that the offender has been involved in committing 
the misdemeanour/ offence and in the event that the 
means of transport is attested to serve to commit 
the misdemeanour / offence.
Key-words: special confiscation, means of transport, 
goods, right to property, smuggling, customs border.
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ilegal peste frontiera vamală a Republicii Moldova, din 
interpretarea sistematică şi logică a conţinutului numi-
tei dispoziţii legale în literatura de specialitate s-a ex-
pus opinia că valoarea entităţilor materiale/imateriale, 
în contextul faptei contravenţionale prevăzute la alin. 
(10) art. 287 din Codul contravențional, se cifrează la 
proporţii mici [37, p. 89].

De cealaltă parte, potrivit alin. (1) art. 248 din Codul 
penal, constituie infracţiune trecerea peste frontiera 
vamală a Republicii Moldova a bunurilor valoarea că-
rora depășește 100 de salarii medii lunare pe econo-
mie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în 
vigoare la momentul săvârșirii faptei, eludându-se con-
trolul vamal ori tăinuindu-le de el, prin ascundere în lo-
curi special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu 
folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor 
de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau decla-
rare neautentică în documentele vamale sau în alte do-
cumente de trecere a frontierei.

Prin suprapunere, rezultă că, în contextul con-
travenţiei prevăzute la alin. (10) art. 287 din Codul 
contravențional valoarea bunurilor (cu excepția celor 
specificate la alin. (2)-(4) art. 248 din Codul penal) tre-
cute ilegal peste frontiera vamală a Republicii Moldova 
trebuie să nu depășeăscă 100 de salarii medii lunare 
pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de 
Guvern în vigoare la momentul comiterii faptei. În caz 
contrar, răspunderea survine în conformitate cu alin. 
(1) art. 248 „Contrabanda” din Codul penal [pentru ana-
liza juridico-penală a infracțiunii de contrabandă a se 
vedea: 1, p. 281; 38, p. 126; 39, p. 430; 40, p. 527].

Astfel, se atestă că linia de demarcare dintre 
infracțiunea prevăzută la alin. (1) art. 248 din Codul pe-
nal și ilicitul contravențional complinitor specificat la 
alin. (10) art. 287 din Codul contravențional constă în 
parametrii cantitativi ai obiectului material/imaterial.

După această clarificare conceptuală, se pune pro-
blema dacă poate fi confiscat mijlocul de transport 
folosit de către făptuitor pentru transportarea sau 
tăinuirea mărfurilor, obiectelor şi altor valori în con-
textul contravenției prevăzute la alin. (10) art. 287 din 
Codul contravențional, în subsecvent, și în contextul 
infracțiunii specificate la alin. (1) art. 248 din Codul pe-
nal. Pentru dezlegarea juridică a acestei probeleme de 
drept vom face apel la cadrul normativ relevant, practi-
ca judiciară şi doctrina juridică.

Studiul efectuat asupra practicii judiciare denotă că 
nu există un punct de vedere unitar în această materie. 
Așadar, într-o orientare a practicii judiciare s-a apreciat 
în sens afirmativ [15; 16; 17; 18; 22]. În fundamentarea 
acestei soluții, instanțele de judecată au subliniat, inter 
alia:

· Mijlocul de transport a fost folosit pentru săvârşi-
rea contravenţiei, şi anume: la trecerea mărfurilor peste 
frontiera vamală; acestea au fost tăinuite de controlul 

vamal în locuri special adaptate şi nedeclarate autorității 
vamale, circumstanţe care au determinat recunoaşterea 
mijlocului de transport în calitate de corp delict şi supus 
confiscării. […] Automobilul a fost special adaptat – a 
fost sudată podeaua banchetei din spate, au fost amena-
jate produsele de tutungerie, 554 pachete, apoi, sudată 
din nou şi vopsită podeaua, astfel fiind creat un ascunziş 
destinat pentru utilizare permanentă sub formă de în-
deletnicire şi care poate fi identificat doar cu utilizarea 
mijloacelor speciale. S-a demonstrat faptul că mijlocul de 
transport este utilizat şi destinat săvârşirii contravenţiei 
vamale şi în circumstanțele descrise acesta cade sub in-
cidenţa lit. a) alin. (2) art. 4397 din Codul contravențional 
[11].

· Agentul constatator a procedat corect, în corespun-
dere cu prevederile art. 106 din Codul penal şi a art. 431 
din Codul contravenţional, confiscând obiectul contra-
venţiei şi mijlocul de transport utilizat la comiterea faptei 
[…]. Normele legale citate indică modul şi temeiurile de 
confiscare a bunurilor provenite sau utilizate la comiterea 
faptelor ilicite, precum şi cazurile în care urmează a fi dis-
pusă confiscarea lor, iar în cazul de față sunt întrunite cu-
mulativ condiţiile de confiscare specială a bunului, dispu-
să de către agentul constatator. Instanţa concluzionează 
că măsura de constrângere sub formă de confiscare spe-
cială a bunurilor obiect al contravenţiei şi a mijlocului de 
transport corespunde criteriilor legale, fiind prevăzută de 
mai multe acte legale aplicabile speței […], urmăreşte 
un scop legitim şi este necesară într-un stat democratic. 
Măsura în discuție urmăreşte combaterea fenomenului 
de transportare ilicită a mărfurilor peste frontiera vama-
lă, în cazul dat a produselor din tutun. Republica Moldo-
va are obligaţia pozitivă faţă de partenerii săi europeni 
de a combate acest fenomen, pentru a proteja sistemul 
său economic, precum şi pentru a demonstra altor state, 
îndeosebi Comunităţii Europene, că este un partener de 
încredere, care poate controla fenomenul nominalizat şi 
poate asigura securitatea, inclusiv cea economică, a par-
tenerilor săi [20];

· Bunurile nedeclarate de către G.S au fost tăinuite în 
locuri special amenajate […]. S-a constatat că mijlocul 
de transport de model „Volkswagen Passat” a fost folosit 
cu scopul de a ascunde ţigările, adică automobilul a fost 
folosit la săvârşirea contravenţiei, ceea ce denotă faptul 
că organul vamal a aplicat corect prevederile lit. b) alin. 
(2) art. 106 din Codul penal [...]. Instanţa de fond a ținut 
cont de standardele CEDO, de asemenea, pe de o parte, 
având în vedere criteriile prevăzute de art. 431 din Codul 
contravenţional şi de art. 106 din Codul penal, iar, pe de 
altă parte, cuantumul amenzii contravenţionale aplica-
te (3000 de lei), modul şi mijloacele de săvârşire a fap-
tei, cantitatea mare de ţigări tăinuită de la vămuire (93 
de pachete de țigări), a considerat că măsura confiscării 
contravalorii automobilului, care a facilitat comiterea 
contravenţiei constatată prin procesul-verbal şi decizia 
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de sancţionare, dispusă de către agentul constatator, nu 
este disproporţionată cu scopul urmărit, întrucât a fost 
prevăzută de legiuitor pentru atingerea scopului legii 
contravenţionale, prevăzut de art. 2 din Codul contraven-
ţional. Deci, măsura confiscării nu reprezintă în prezenta 
cauza o ingerinţă nepermisă a statului în dreptul de pro-
prietate, incompatibilă cu CEDO, întrucât este prevăzută 
de lege, este necesară într-o societate democratică […] şi 
este proporţională cu scopul urmărit [19].

Așadar, în toate aceste spețe s-a pus accentul pe 
faptul că mijlocul de transport a fost utilizat la comi-
terea contravenției prevăzute la alin. (10) art. 287 din 
Codul contravențional. Din acest motiv, s-a dispus con-
fiscarea mijlocului de transport sau, după caz, a contra-
valorii acestuia.

Dimpotrivă, într-o altă orientare jurisprudențială, 
s-a apreciat că, deși mijlocul de transport a fost folo-
sit de către făptuitor pentru transportarea sau tăinu-
irea mărfurilor, obiectelor şi altor valori în contextul 
contravenției prevăzute la alin. (10) art. 287 din Codul 
contravențional, acesta nu poate fi confiscat, pentru că 
persoanei se impune o sarcină individuală excesivă [2; 
4; 8; 9; 10]. Cu titlu exemplificativ, reținem:

· Confiscarea echivalentului valorii mijlocului de trans-
port de model „Mitsubishi Carisma” în sumă de 26963,64 
lei nu este proporţională cu gravitatea faptei comise, de-
oarece contravenientului A.V. pentru încălcarea regulilor 
vamale i-a fost aplicată o sancţiune contravenţională sub 
formă de amendă în mărime de 150 unități convenționale 
(la data comiterii faptei constituia echivalentul a 3000 
lei – n.a.), fiind dispusă confiscarea în folosul statului a 113 
pachete de ţigări în sumă totală de 1017 lei, sumă care 
este proporţională şi corespunde valorii obiectelor de con-
trabandă. Mai mult, după cum rezultă din materialele pre-
zentate, A.V. este la prima sa abatere, contravenientul nu 
este proprietar al automobilului, deținându-l pe bază de 
procură, iar aplicarea măsurii de confiscare a echivalentu-
lui valorii mijlocului de transport menționat nu va urmări 
un scop legitim, în cazul respectiv creându-se un raport 
de disproporţionalitate între măsura aplicată de agentul 
constatator pentru realizarea interesului general şi pro-
tecţia acordată individului […]. Reținând cele menționate 
mai sus, instanța de fond a ajuns la justa concluzie de a 
anula decizia agentului constatator din 16 iunie 2016, în 
partea ce ține de confiscarea echivalentului valorii mijlo-
cului de transport, dat fiind faptul că confiscarea va duce, 
în consecinţă, la încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la 
CEDO [3].

· Confiscarea mijlocului de transport de model 
,,BMW 530D” nu este proporțională cu gravitatea fap-
tei comise. În speță, lui S.D. i-a fost aplicată o sancțiune 
contravențională maximă prevăzută de alin. (10) art. 287 
din Codul contravențional, sub formă de amendă în mă-
rime de 150 unități convenționale (la data comiterii fap-
tei aceasta echivala cu 3000 lei – n.a.). În aceste condiții, 

confiscarea contravalorii automobilului nu poate fi apre-
ciată ca fiind una compensatorie pentru stat (interesele 
statului deja fiind asigurate prin aplicarea amenzii şi 
confiscarea bunurilor), ci doar ca o măsură de pedeap-
să suplimentară (sublinierea ne aparține – n.a.), care în 
situaţia dată nu este proporţională cu gravitatea faptei 
comise [12].

· Confiscarea echivalentului valorii mijlocului de 
transport de model ,,Mercedes Vito 108D” nu este 
proporțională cu gravitatea faptei comise, deoarece con-
travenientului C.V. pentru încălcarea regulilor vamale i-a 
fost aplicată o sancțiune contravențională prevăzută de 
articolul încălcarea căruia i s-a imputat (alin. (10) art. 287 
din Codul contravențional – n.a.), sub formă de amendă 
în mărime de 60 unități convenționale, cu confiscarea în 
folosul statului a automobilului, iar reprezentantul agen-
tului constatator […] nu a adus probe concludente ce ar 
demonstra că pentru contravenient fapta comisă este o 
activitate prin care acesta obține venituri. Mai mult, s-a 
constatat că mijlocul de transport există şi îi aparţine cu 
drept de proprietate privată lui P.S. [13].

· Măsura de confiscare în folosul statului a mijlocului 
de transport de model ,,Dacia Logan”, în sumă de 89150 
lei, nu corespunde gravităţii situaţiei create de către 
contravenient, deoarece acest bun a fost dobândit licit, 
iar confiscarea lui în beneficiul statului reprezintă încă 
o pedeapsă (sublinierea ne aparține – n.a.), care este 
disproporţionată în raport cu gravitatea faptei comise. 
Pentru încălcarea regulilor vamale lui C.V. i-a fost aplica-
tă o sancţiune contravenţională maximă prevăzută de 
alin. (10) art. 287 din Codul contravențional, sub formă 
de amendă în mărime de 60 unităţi convenţionale (ceea 
ce constituie echivalentul a 3000 lei), dispunându-se şi 
confiscarea în folosul statului a mărfii, iar reprezentantul 
agentului constatator căruia îi revine […] sarcina probei, 
în instanţa de judecată nu a adus probe concludente ce ar 
demonstra că confiscarea mijlocului de transport se află 
într-un raport rezonabil de proporționalitate cu pedeap-
sa aplicată şi cu gravitatea faptei comise. Astfel, în raport 
cu  mijlocul de transport nu pot fi aplicate prevederile art. 
106 din Codul penal, precum şi ale art. 431 şi 4397 din Co-
dul contravenţional. Anterior, contravenientul nu a fost 
tras la răspundere contravențională şi n-a reutilat auto-
mobilul cu locuri speciale pentru tăinuirea mărfii. Aşadar, 
este neîntemeiat argumentul agentului constatator, con-
form căruia confiscarea este nu doar o sancţiune, ci şi o 
măsură întreprinsă de instanţă în procesul de judecată 
în vederea preîntâmpinării şi reeducării făptuitorului. 
Prin urmare, aplicarea măsurii de confiscare a automo-
bilului nu va atinge scopul unei pedepse legitime, fiind 
disproporționată pentru realizarea interesului general şi 
protecţia acordată individului [14].

Șirul unor astfel de exemple poate continua [3; 5; 6; 
7]. Totuși, cert este că toate aceste exemple din practica 
judiciară gravitează în jurul ideii că trebuie de confiscat 
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doar mărfurile, obiectele şi alte valori pe care făptuito-
rul le trece peste frontiera vamală a Republicii Moldo-
va în contextul contravenției prevăzute la alin. (10) art. 
287 din Codul contravențional, nu și mijlocul de trans-
port utilizat de făptuitor, pentru că, în caz contrar, s-ar 
impune persoanei o „pedeapsă” disproporționată și, în 
consecință, s-ar încălca dreptul de proprietate. Oare să 
fie chiar așa?

În efortul de căutare a răspunsului, cu titlu prelimi-
nar, observăm că este vorba de respectarea dreptului 
de proprietate, garantat de art. 46 din Constituție și 
de art. 1 din Protocolul nr.1 la Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului (în continuare – CEDO). Și în litera-
tura de specialitate s-a arătat că confiscarea mijlocului 
de transport, în materie contravențională, ridică pro-
bleme în ceea ce privește încălcarea art. 1 din Protoco-
lul nr.1 la CEDO [34, p. 89].

Din punct de vedere structural, art. 1 din Protocolul 
nr. 1 la CEDO conţine trei norme distincte: prima, ex-
primată în prima teză a primului paragraf şi care pre-
zintă un caracter general, enunţă principiul respectării 
proprietăţii; a doua, care se regăseşte în a doua teză 
din acelaşi paragraf, are în vedere privarea de propri-
etate şi o supune anumitor condiţii; cât despre a treia, 
consemnată în al doilea paragraf, aceasta recunoaşte 
statelor competenţa, printre altele, de a reglementa 
folosinţa bunurilor conform interesului general. Cu 
toate acestea, nu este vorba despre norme lipsite de 
legătură între ele. Cea de-a doua şi a treia normă se re-
feră la exemple specifice de atingeri aduse dreptului de 
proprietate; prin urmare, trebuie interpretate în lumina 
principiului consacrat de cea dintâi [48, § 93].

De principiu, confiscarea trebuie considerată o 
ingerință în dreptul de proprietate, pentru că lipsește 
persoana vizată de o parte din bunurile sale. În acest 
sens, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (în 
continuare – CtEDO) a afirmat în mod constant că o 
astfel de măsură intră sub incidenţa celui de-al doilea 
paragraf al art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO [42, § 129; 
43, § 51; 44, § 29; 49, § 83].

O ingerinţă în sensul celui de-al doilea paragraf al 
art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO trebuie, în primul 
rând, să fie prevăzută de lege. Totodată, legea trebu-
ie să fie accesibilă și previzibilă. Ingerinţa trebuie, de 
asemenea, să urmărească unul sau mai multe scopuri 
legitime. În cele din urmă, trebuie să existe un raport 
rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite 
şi scopul sau scopurile urmărite [41, § 63].

Așadar, dreptul de proprietate nu este unul absolut. 
El poate constitui obiectul unor limitări, care trebuie 
(a) să fie prevăzute de lege, (b) să urmărească un scop 
legitim și (c) să fie proporționale în raport cu scopul ur-
mărit. Aceste condiții pot fi deduse și din analiza art. 
54 din Constituție. Dacă aceste condiții sunt respecta-
te, atunci nu putem vorbi despre o încălcare a art. 46 

din Constituție și, implicit, a art. 1 din Protocolul nr.1 
la CEDO. În cele ce urmează, vom analiza dacă aceste 
condiții sunt întrunite în cazurile exemplificate mai sus.

a) Dacă ingerința este prevăzută de lege
Cu privire la primul aspect – dacă ingerința este 

prevăzută de lege – reținem că, în conformitate cu alin. 
(4) art. 46 din Constituție, bunurile destinate, folosite 
sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi con-
fiscate numai în condiţiile legii.

Această dispoziție constituțională, cu caracter de 
principiu, este dezvoltată, între altele, de prevederile 
art. 4397 din Codul contravențional și de art. 106 din 
Codul penal.

Potrivit alin. (1) art. 4397 din Codul contravențional 
și alin. (1) art. 106 din Codul penal, confiscarea specia-
lă 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.

Din alin. (2) art. 4397 al Codului contravențional 
aflăm că, sunt supuse confiscării speciale bunurile:  
a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei con-
travenții; b) rezultate din săvârșirea contravenției, pre-
cum 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 re-
zultate din contravenții sau din veniturile generate de 
aceste bunuri. 

Corelativ, conform alin. (2) art. 106 din Codul penal, 
sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valo-
rile valutare): a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea 
unei infracțiuni; b) rezultate din infracțiuni, precum și 
orice venituri din valorificarea acestor bunuri; c) date 
pentru a determina săvârșirea unei infracţiuni sau pen-
tru a-l răsplăti pe infractor; e) deţinute contrar dispo-
ziţiilor legale; f ) convertite sau transformate, parţial 
sau integral, din bunurile rezultate din infracţiuni şi din 
veniturile de la aceste bunuri; g) care constituie obiec-
tul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a 
terorismului.

Dacă bunurile menționate la alin. (2) lit. a) și b) din 
Codul penal (și, respectiv, specificate la lit. a) și b) alin. 
(2) art. 4397 din Codul contravențional) aparțin sau au 
fost transferate oneros unei persoane care nu știa și nici 
nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea 
bunurilor, se confiscă contravaloarea acestora. Totoda-
tă, dacă bunurile respective au fost transferate cu titlu 
gratuit unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să 
știe despre scopul utilizării sau originea acestora, bu-
nurile se confiscă.

În fine, dacă bunurile rezultate din contravenții sau 
infracțiuni şi veniturile de la aceste bunuri au fost co-
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masate cu bunurile dobândite legal, se confiscă acea 
partea din bunuri sau contravaloarea acestora care 
corespunde valorii bunurilor rezultate din infracțiuni şi 
a veniturilor de la aceste bunuri (alin. (6) art. 4397 din 
Codul contravențional și, respectiv, alin. (21) art. 106 din 
Codul penal).

Acestea fiind spuse, considrăm că aici se impun câ-
teva precizări privind natura juridică a confiscării speci-
ale. În cazurile în care s-a decis că nu ar fi posibilă con-
fiscarea mijlocului de transport s-a apreciat că aceasta 
reprezintă o „pedeapsă”.

Sub acest aspect, potrivit art. 4394 din Codul 
contravențional, „În procesul contravențional, în sco-
pul înlăturării consecințelor faptei, a unui pericol ori 
pentru prevenirea săvârșirii faptelor contravenționale 
prevăzute de prezentul cod, chiar dacă nu sunt întruni-
te condițiile de tragere la răspundere contravențională, 
se poate aplica una sau mai multe din următoarele mă-
suri de siguranță (sublinierea ne aparține – n.a.): […] c) 
confiscarea specială”.

În mod similar, alin. (2) art. 98 din Codul penal 
stabilește că „Măsuri de siguranţă (sublinierea ne 
aparține – n.a.) sunt: [...] d) confiscarea specială”.

Mai mult, atât art. 4397 din Codul contravențional, 
cât și art. 106 din Codul penal sunt inserate în capitolul 
dedicat măsurilor de siguranță – Capitolul V1„Măsurile 
de siguranță” și, respectiv, Capitolul X „Măsurile de 
siguranță”.

Așadar, de lege lata, confiscarea specială reprezintă 
o măsură de siguranță (adică „o măsură de precauție, 
de prudență a statului, care înțelege necesitatea de a-l 
lipsi pe făptuitor de orice obiect pe care, în materiali-
tatea lui, l-ar putea folosi la comiterea unei infracțiuni” 
[36, p. 51] sau a unei contravenții), nu o pedeapsă, așa 
cum au decis unele instanțe. 

De altfel, chiar și Curtea Supremă de Justiție, într-o 
cauză judecată în baza art. 27, alin. (1) art. 248 din Co-
dul penal (tentativa de contrabandă), afirmă: „confisca-
rea” nu reprezintă o pedeapsă penală (sublinierea ne 
aparține – n.a.), dar este o măsură de siguranță, care 
are drept scop excluderea pericolului de a fi săvârșite 
noi fapte penale [22].

În opoziție, într-un alt caz asemănător, instanța 
supremă menționează: „Conform dispoziţiilor consti-
tuţionale şi prevederilor alin. (1) şi (2) art. 106 din Co-
dul penal, confiscarea averii este o pedeapsă comple-
mentară (sublinierea ne aparține – n.a.) [...]” [23]. Oare 
unde o fi văzut Curtea Supremă de Justiție așa teză în 
Constituție sau în Codul penal? În mod evident, este o 
distorsionare crasă a literei legii, incompatibilă cu misi-
unea judecătorilor de „gardieni ai drepturilor omului și 
libertăților fundamentale” [29, § 58]. 

În Hotărârea Curții Constituționale nr. 12 din 17 
martie 1997 cu privire la controlul constituţionalităţii 
Hotărârii Guvernului nr. 646 din 18 septembrie1995 cu 

privire la aprobarea Regulamentului provizoriu privind 
confiscarea, utilizarea sau nimicirea producţiei şi ma-
teriei prime alimentare ce prezintă pericol pentru să-
nătatea populaţiei şi mediul ambiant se menționează: 
„Confiscarea reprezintă o sancţiune (sublinierea ne 
aparține – n.a.) aplicată proprietarului pentru săvârşi-
rea 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 Consti-
tuţie, numai Parlamentul Republicii Moldova este în 
drept prin legi organice să reglementeze infracţiuni-
le, pedepsele şi regimul executării acestora” [28]. Însă, 
noțiunea de „sancțiune” nu este echipolentă cu cea de 
„pedeapsă”. Prima (noțiunea de „sancțiune”) înglobea-
ză atât pedepsele, cât și măsurile de siguranță. Asupra 
acestui lucru s-a accentuat și în literatura de specialita-
te [27, p. 259]. Astfel, abordarea instanței de contencios 
constituțional cu privire la natura juridică a confiscării 
este corectă.

Totuși, în concepția CtEDO, noţiunea de „pedeap-
să”, prevăzută la art. 7 CEDO, posedă, ca şi noţiunile de 
„drepturi şi obligaţii cu caracter civil” şi „acuzaţie în ma-
terie penală” de la art. 6 § 1 CEDO, o sferă de aplicare 
autonomă [41, § 63]. Faptul că în dreptul intern al unui 
stat confiscarea este considerată o măsură de siguranță 
nu are o pondere crucială pentru CtEDO. Acest aspect 
reprezintă un punct de pornire și are doar o valoare re-
lativă. Cu alte cuvinte, CtEDO nu este ținută de califica-
rea atribuită unei măsuri în dreptul intern. Din contra, 
s-a arătat că CtEDO trebuie să rămână liberă să treacă 
dincolo de aparenţe şi să aprecieze, ea însăşi, dacă o 
anumită măsură se transpune în fond într-o „pedeapsă” 
în sensul art. 7 CEDO [41, § 63]. În viziunea CtEDO, for-
mularea art. 7 § 1, a doua teză din CEDO, semnalează 
că prima chestiune care trebuie soluţionată pentru a 
stabili dacă o „pedeapsă” a fost aplicată constă în a cu-
noaşte dacă măsura respectivă a fost impusă ca urmare 
a unei condamnări pentru săvârşirea unei „infracţiuni”. 
Alte elemente care pot fi considerate relevante: natu-
ra şi scopul măsurii respective, procedurile asociate 
adoptării şi executării sale, precum şi gravitatea aces-
teia [41, § 63].

Aplicând aceste criterii în cazul Sud Fondi S.R.L. şi alții 
v. Italia [42, § 115], precum și în cazul Varvara v. Italia 
[49, § 72], CtEDO a decis că confiscarea reprezintă o 
„pedeapsă” în sensul art. 7 CEDO. Această abordare a 
fost confirmată și în cel mai recent caz judecat de Ma-
rea Cameră a CtEDO – G.I.E.M. S.R.L. şi alții v. Italia [51, 
§ 233]. În contrast, în alte cauze[43, § 51; 44, § 29; 46], 
CtEDO a calificat confiscarea ca fiind o „reglementare a 
folosinţei bunurilor” în sensul art. 1 § 2 din Protocolul 
nr. 1 la CEDO. Pentru a se statua astfel, s-au luat în calcul 
de fiecare dată circumstanțele particulare ale cazului. 
Este vorba de o jurisprudență contextuală.
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Din perspectiva primului criteriu menționat mai 
sus (dacă o „pedeapsă” a fost aplicată ca urmare a 
unei condamnări pentru săvârşirea unei „infracţiuni”), 
practic, ar rezulta că confiscarea dispusă conform art. 
4397 din Codul contravențional sau potrivit art. 106 
din Codul penal poate fi considerată o „pedeapsă” în 
accepțiunea CtEDO. Aceasta întrucât, de cele mai dese 
ori, ea se aplică în baza unei hotărâri (lato sensu) prin 
care persoana este recunoscută vinovată de comiterea 
unei contravenții ori a unei infracțiuni. Iar după cum 
se știe, contravenția reprezintă o „acuzație în materie 
penală” în sensul autonom al termenului conturat în 
jurisprudența CtEDO [50, § 20-23]. În afară de aceasta, 
în doctrină s-a opinat că „o astfel de măsură (se are în 
vedere confiscarea specială – n.a.) – deși de siguranță 
în teorie – poate căpăta foarte ușor valențe exclusiv 
punitive, fiind asociată unei veritabile pedepse” [25]. 
Această concluzie este valabilă, în egală măsură, și 
pentru confiscarea mijlocului de transport de care s-a 
folosit făptuitorul la comiterea contravenției prevăzu-
te la alin. (10) art. 287 din Codul contravențional sau 
a infracțiunilor specificate la art. 248 din Codul penal.

Am spus „de cele mai dese ori”, deoarece, în confor-
mitate cu alin. (8) art. 4397 din Codul contravențional, 
confiscarea specială se poate aplica chiar dacă făptu-
itorul este eliberat de răspundere contravențională. În 
mod similar, potrivit alin. (4) art. 106 din Codul penal, 
confiscarea specială se poate aplica chiar dacă făptu-
itorului nu i se stabileşte o pedeapsă penală. În astfel 
de cazuri, pentru a determina dacă confiscarea poate fi 
considerată pedeapsă în sensul art. 7 CEDO, trebuie de 
analizat natura şi scopul măsurii respective, proceduri-
le asociate adoptării şi executării sale, precum şi gravi-
tatea acesteia. Concluzia ar putea să difere de la caz la 
caz și nu s-ar putea da o apreciere in abstracto.

Includerea confiscării speciale în cadrul „pedepse-
lor” atrage după sine aplicarea garanțiilor prevăzute de 
art. 7 CEDO. În esență, aceasta înseamnă că dispozițiile 
privind confiscarea trebuie să fie previzibile și că aces-
tea nu pot fi aplicate retroactiv în detrimentul per-
soanei. Totuși, CtEDO nu analizează, prin prisma art. 7 
CEDO, dacă ingerința este proporțională sau nu. Este 
și firesc, pentru că acest articol, de rând cu art. 22 din 
Constituție, garantează principiul nullum crimen sine 
lege, nulla poena sine lege [30, § 54]. În schimb, se face 
apel la principiul proporționalității și la testul acestu-
ia atunci când există o imixtiune într-un drept funda-
mental și, de regulă, după trecerea cu succes a testului 
calității legii (adică după ce se constată dacă ingerința 
este prevăzută de lege). Când există repercusiuni asu-
pra dreptului de proprietate, devine aplicabil art. 1 din 
Protocolul nr. 1 la CEDO.

Așa cum s-a arătat în Frizen v. Rusia, indiferent dacă 
este considerată o „pedeapsă” sau o „reglementare a 
folosinţei bunurilor”, în toate cazurile confiscarea intră 

sub incidenţa art. 1 § 2 din Protocolul nr. 1 la CEDO [47, 
§ 31]. Din acest motiv, chiar dacă sub cupola teoriei 
„conceptului autonom” confiscarea ar putea, în lumina 
circumstanțelor particulare ale cazului, să fie conside-
rată o „pedeapsă”, această constatare nu conduce, per 
se, la încălcarea dreptului de proprietate. Corelativ, ci-
neva ar putea să afirme că, în ipoteza în care s-ar admi-
te că confiscarea este o „pedeapsă” în accepțiunea art. 
7 CEDO, atunci se pune problema încălcării principiului 
neadmiterii tragerii la răspundere de două ori pentru 
aceeași faptă și, deci, a nerespectării art. 4 din Protoco-
lul nr. 7 la CEDO. Considerăm că o asemenea abordare 
trebuie repudiată, deoarece pentru a putea consta-
ta încălcarea principiului în discuție este ineluctabilă 
aplicarea în privința aceleiași persoane a două sau mai 
multor pedepse principale de aceeași natură pentru 
una și aceeași faptă. O asemenea concluzie derivă, spre 
exemplu, din cazul R.T. v. Elveția [45]. Însă, confiscarea 
specială nu ar putea fi considerată o pedeapsă princi-
pală.

După această digresiune, observăm că atât Co-
dul contravențional (lit. a) alin. (2) art. 4397), cât și 
Codul penal (lit. a) alin. (2) art. 106) stabilesc că sunt 
supuse confiscării bunurile utilizate sau destinate 
pentru săvârșirea unei contravenții, respectiv, a unei 
infracțiuni. Conjuncția „sau” din textul de lege citat ne 
indică asupra faptului că legislatorul deosebește două 
ipoteze alternative: 

1) bunuri utilizate pentru săvârșirea unei contra-
venții/infracțiuni;

2) bunuri destinate pentru săvârșirea unei contra-
venții/infracțiuni.

Distincţia între aceste două situații poate fi relevată 
„obiectiv” atunci când bunul a fost anume „produs sau 
adaptat” pentru a servi ca mijloc sau instrument la să-
vârşirea infracţiunii, dar poate fi relevată şi „subiectiv”, 
în sensul că făptuitorul şi-a procurat un anumit lucru, 
care, într-adevăr, i-ar fi putut fi, eventual, util la săvârşi-
rea faptei, dar la comiterea faptei nu s-a ivit necesitatea 
de a se servi de acel bun [26].

Astfel, prin „bunuri utilizate” se are în vedere lu-
crurile folosite efectiv de către făptuitor la comiterea 
contravenției sau infracțiunii, care ar facilita executarea 
faptei. În astfel de situații, bunurile în cauză ar putea 
fi recunoscute și în calitate de corpuri delicte, soarta 
cărora poate fi decisă conform art. 162 din Codul de 
procedură penală.

La rândul ei, sintagma „bunurile destinate” desem-
nează lucrurile procurate, confecționate sau adaptate 
pentru comiterea contravenției sau infracțiunii, pe care 
însă făptuitorul nu a mai reușit să le folosească, fie nu a 
mai fost necesar să le folosească.

În contextul celor elucidate, ne ajută să facem cla-
ritate și Decizia nr. XVIII/2005 a Înaltei Curți de Casație 
și Justiție a României, care, admițând un recurs în inte-
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resul legii, a stabilit: „Măsura de siguranță a confiscării 
speciale a mijlocului de transport se va dispune, în te-
meiul art. 17 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 (a Români-
ei privind prevenirea și combaterea traficului și consu-
mului ilicit de droguri – n.a.), raportat la art. 118 lit. b) 
teza I din Codul penal (al României din 1969, echivalen-
tul art. 112 alin. (1) lit. b) din Codul penal al României 
în vigoare – n.a.), numai în cazul în care se dovedește 
că acesta a servit efectiv la realizarea laturii obiective 
a uneia dintre modalitățile normative ale infracțiunilor 
prevăzute de art. 2-10 din Legea nr. 143/2000, precum 
și în cazul în care se dovedește că mijlocul de transport 
a fost fabricat, pregătit ori adaptat în scopul realizării 
laturii obiective a acestor infracțiuni” [24]. 

În acest sens, s-a arătat că mijlocul de transport cu 
care făptuitorul s-a deplasat având asupra sa o cantita-
te de droguri ce urma a fi vândută nu ar putea fi con-
siderat că a servit la săvârșirea infracțiunii, în timp ce 
mijlocul de transport în caroseria căruia au fost ascun-
se drogurile ce urmau a fi vândute, precum și mijlocul 
de transport care a fost pregătit sau adaptat pentru a 
putea fi ascunse drogurile în interiorul acestuia sunt 
supuse confiscării speciale, întrucât primul a servit 
efectiv la săvârșirea infracțiunii, iar cel de-al doilea a 
fost pregătit ori adaptat în scopul comiterii acesteia, 
fiind destinat să servească la săvârșirea infracțiunii [24].

Cu ajustările de rigoare, aceste raționamente pot fi 
extrapolate și în cazul contravenției prevăzute la alin. 
(10) art. 287 din Codul contravențional, precum și în ca-
zul infracțiunilor specificate la art. 248 din Codul penal. 
În particular, remarcăm că în unele spețe din practica 
judiciară, exemplificate supra, mijlocul de transport a 
fost special adaptat pentru a ascunde de la controlul 
vamal mărfuri, obiecte sau alte valori, care, prin efec-
tul legii, trebuie declarate. În aceste situații, nu poate 
fi pusă la îndoială necesitatea confiscării. În alte cauze, 
mijlocul de transport nu fusese special adaptat pentru 
a trece entitățile menționate peste frontiera vamală a 
Republicii Moldova eludându-se controlul vamal. În 
asemenea situații, trebuie de stabilit, dacă pentru co-
miterea contravenției/infracțiunii în discuție era indis-
pensabil sau nu folosirea mijlocului de transport. Adică 
dacă acesta era determinant pentru realizarea laturii 
obiective, în special, a faptei prejudiciabile. Dacă răs-
punsul este afirmativ, atunci trebuie dispusă confisca-
rea mijlocului de transport. Din contra, dacă răspunsul 
este negativ – nu ar trebui dispusă confiscarea mijlocu-
lui de transport. Însă, este puțin probabil, ca făptuito-
rul să poată trece mărfurile, obiectele şi alte valori (mai 
ales, în cantități mari) peste frontiera vamală a Republi-
cii Moldova eludând controlul vamal (adică să comită 
latura obiectivă a contravenției prevăzute la alin. (10) 
art. 287 din Codul contravențional sau a infracțiunii 
specificate la alin. (1) art. 248 din Codul penal), fără ca 
să utilizeze în acest sens un mijloc de transport. În aces-

te cazuri, de regulă, autovehiculul apare în postură de 
mijloc indispensabil de realizare a actului de conduită 
prohibit. Totuși, nu putem exclude de plano și situațiile 
când mijlocul de transport nu ar avea o asemenea ca-
litate. Spre exemplu, ar fi absurd și ilegal să se dispu-
nă confiscarea mijlocului de transport folosit în cadrul 
unei rute internaționale regulate, dacă un pasager ar 
ascunde (fără știrea șoferului acelui mijloc de trans-
port) în bagajul său anumite bunuri, care trebuie de-
clarate organului vamal, însă omite intenționat să facă 
acest lucru și le tăinuiește de la controlul vamal.

Pentru a dispune, în baza lit. a) alin. (2) art. 4397 din 
Codul contravențional (precum și în baza lit. a) alin. 
(2) art. 106 din Codul penal), confiscarea mijlocului de 
transport folosit la comiterea contravenției prevăzute 
la alin. (10) art. 287 din Codul contravențional (sau a 
infracțiunilor specificate la art. 248 din Codul penal), 
nu are relevanță dacă mijlocul de transport a fost 
obținut pe cale legală ori ilegală. De asemenea, nu are 
relevanță faptul dacă acesta aparține făptuitorului sau 
altei persoane (în această din urmă situație se va aplica 
alin. (7) art. 4397 din Codul contravențional sau, după 
caz, alin. (3) art. 106 din Codul penal). În contextul lit. 
a) alin. (2) art. 4397 din Codul contravențional (precum 
și lit. a) alin. (2) art. 106 din Codul penal) este impor-
tant ca mijlocul de transport să fie utilizat sau destinat 
pentru săvârșirea unei contravenții (infracțiuni). Astfel, 
confiscarea specială a mijlocului de transport se poate 
dispune în cazul în care se dovedește că acesta a ser-
vit la săvârșirea contravenției/infracțiunii, precum și 
în ipoteza în care se atestă că mijlocul de transport a 
fost destinat să servească la săvârșirea contravenției/
infracțiunii.

În toate cauzele analizate, s-a stabilit, fără echi-
voc, că mijlocul de transport a fost utilizat la comi-
terea contravenției prevăzute la alin. (10) art. 287 
din Codul contravențional. În consecință, mijlocul 
de transport folosit la săvârșirea contravenției în 
discuție face parte din categoria bunurilor supuse 
confiscării conform lit. a) alin. (2) art. 4397 din Codul 
contravențional. În această privință, în literatura de 
specialitate s-a punctat că: „Odată identificate bunu-
rile ca făcând parte din categoria acelor supuse con-
fiscării, luarea măsurii de siguranță a confiscării spe-
ciale este obligatorie (sublinierea ne aparține – n.a.)” 
[35, p. 273]. Într-adevăr, justețea acestei aserțiuni o 
confirmă formularea imperativă cu care debutează 
alin. (2) art. 4397 din Codul contravențional și alin. 
(2) art. 106 din Codul penal: „Sunt supuse confiscă-
rii speciale bunurile [...]”. Legea nu conferă o marjă 
de discreție subiectelor abilitate cu aplicarea aces-
teia. Totuși, acest fapt nu dispensează instanțele să 
aplice direct art. 1 § 2 din Protocolul nr. 1 la CEDO 
și jurisprudența relevantă a CtEDO pentru a analiza 
caracterul proporțional al confiscării bunurilor.
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Dispoziția de la lit. a) alin. (2) art. 4397 din Codul 
contravențional (ca și cea prevăzută la lit. a) alin. (2) 
art. 106 din Codul penal) este accesibilă (ea fiind pu-
blicată în Monitorul Oficial; aici operează prezumția 
cunoașterii legii, care decurge din principiul general de 
drept nemo censetur ignorare legem) și previzibilă (ea 
poate fi înțeleasă de către destinatarii săi prin aplicarea 
simplă a regulilor de interpretare lingvistică, apelându-
se la sensul comun al termenilor).

Astfel, ingerința (confiscarea mijlocului de trans-
port) este prevăzută de lege (lit. a) alin. (2) art. 4397 din 
Codul contravențional, precum și lit. a) alin. (2) art. 106 
din Codul penal). Totodată, precizăm că după intrarea 
în vigoare a art. 4397 din Codul contravențional (16 
martie 2017) agenții constatatori și, implicit, instanțele 
de judecată nu mai trebuie să facă referire la art. 106 
din Codul penal pentru a aplica măsura de siguranță 
a confiscării mijlocului de transport folosit la comite-
rea contravenției prevăzute la alin. (10) art. 287 din 
Codul contravențional (și nu doar). Aceasta deoare-
ce Codul penal și Codul de procedură penală se apli-
că în modul corespunzător la examinarea cauzelor 
contravenționale doar în măsura în care autorizează 
acest lucru însuși Codul contravențional.
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SuMar

Activitatea eficientă şi economă a procurorului, orga-
nului de urmărire penală şi a organului de investigaţie 
constituie o provocare pentru înfăptuirea calitativă a ac-
tului de justiţie, de aceea, pentru a satisface rigorile im-
puse de criteriile principiului stat de drept, instituţiile 
vizate trebuie să acorde o atenţie sporită evoluţiei 
ştiinţei dreptului procesual penal, cât şi ştiinţelor cone-
xe şi interdisciplinare, precum criminalistica.
În prezentul studiu se propune o abordare empirică, 
analitică şi actuală a unei probleme de cercetare în 
cadrul obiectului de studiu al ştiinţei criminalisticii, 
şi anume – diagnosticarea criminalistică, care, în vizi-
unea autorului, constituie o lacună în activitatea pro-
curorului, organului de urmărire penală şi a organului 
de investigaţie, din considerentul că prin necunoştinţa 
despre aceasta, sau evitarea respectării de rigoare a 
tacticii criminalistice, se admite elaborarea eronată a 
versiunilor cazului investigat şi fără ca procurorul să 
înainteze indicaţii în adresa organului de urmărire pe-
nală, iar ultimul – către ofiţerii de investigaţii, pentru 
efectuarea unor acţiuni procesuale concrete, care ar 
reieşi din rezultatele diagnosticării criminalistice la ca-
uza penală investigată. 
Prin urmare, actualitatea şi importanţa cunoaşterii 
legităţilor, metodelor, genurilor diagnosticării crimi-
nalistice şi aplicării acestora în procesul penal al unei 
cauze investigate formează o racordare a personalului 
din domeniul justiţiei, pentru a contribui la respectarea 
rigorilor impuse de principiul stat de drept.
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The efficient, effective and sober activity of public 
prosecutor, police officer and investigating officer, 
is a challenge for the qualitative accomplishment 
of the justice act, therefore, in order to satisfy the 
rigors imposed by the principles of the rule of law, 
the institutions concernedmustpayincreasedat-
tentiontotheevolutionofthescienceofcriminalpro-
cedurallawandtorelatedandinterdisciplinarysci-
encessuchasforensicscience.
Thus, in the present study, we propose an empi-
rical, analytical and actual approach to a research 
problem within the subject of the study of the sci-
ence of forensics, namely the forensic diagnosis, 
which according to the author is a gapintheacti-
vityoftheprosecutorandthe criminal investigation 
bodies, on the grounds that by ignorance of this or 
avoiding the observance of the forensic tactics, it 
is admitted the erroneous elaboration of the ver-
sions of the investigated case and the failure of the 
prosecutor to submit the indications to the crimi-
nal prosecution body and the last to the investi-
gative officers in carrying out procedural actions 
concrete, which would result from the results of 
the forensic diagnosis to the investigated criminal 
case. 
Therefore, the timeliness and importance of 
knowing the laws, methods, genres of forensic di-
agnosis and their application in the criminal trial 
of an investigated case, forms a connection of the 
personnel in the field of justice in order to contri-
bute to the observance of the rigors imposed by 
the rule of law.
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Cuvinte-cheie: criminalistică, ştiinţă, legitate, diagnos-
ticare criminalistică, metode, procedee, infracţiune, ade-
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Criminalistica, fiind o ştiinţă diriguitoare în proce-
sul de formare profesională a exponenților sistemului 
judiciar, cât și un mijloc indispensabil în activitatea 
practică a organelor de urmărire penală, impune prin 
diverse imperative, precum  cercetarea aprofundată și 
continuă, atât din considerentele enunțate cât și din 
perspectiva că aceasta este în permanentă dezvoltare, 
astfel încât în cadrul obiectului de studiu al acesteia se 
elaborează noi teorii, concepte, metode şi procedee 
care sunt determinante organului de urmărire penală 
în procesul de colectare a probelor și contribuie la afla-
rea adevărului în cauzele penale.

Actualitatea temei abordate se relevă din amploa-
rea și complexitatea acțiunilor de urmărire penală 
efectuate de către organul de urmărire penală la in-
vestigarea infracțiunilor, care urmează să fie realizate 
temeinic, operativ și eficient întru stabilirea tuturor 
circumstanțelor și tragerea la răspundere penală a ce-
lor care se fac vinovați de săvârșirea crimei. Rezultatul 
acestora depinde de anumite etape preliminarii spe-
cifice tacticii criminalistice, iar una dintre aceste etape 
este diagnosticarea criminalistică.

Studiind tema abordată, se constată că în literatu-
ra de specialitate, potrivit viziunii unor doctrinari, di-
agnosticarea criminalistică reprezintă o componentă 
a teoriei identificării, or, conform altor opinii, pe care 
le voi analiza și cerceta în raport cu acțiunile tactice 
contemporane ale criminalisticii, diagnosticarea crimi-
nalistică se impune prin esența sa cu statut științifico-
practic deosebit. 

Din aceste considerente, pornind de la conceptul 
criminalisticii, care, în viziunea profesorului universitar 
M. Gheorghiţă, reprezintă o ştiinţă  privind legităţile 
reflectării persoanelor şi obiectelor implicate în infrac-
ţiune, privind  tehnica şi metodica acumulării, cercetă-
rii şi utilizării informaţiei referitoare la circumstanţele 
pregătirii, comiterii, camuflării infracţiunii în scopul 
depistării, descoperirii şi prevenirii ei [4, p.8-9], reținem 
că drept parte a ştiinţei despre legităţile reflectării per-
soanelor şi obiectelor implicate în infracţiune se con-
turează şi diagnosticarea criminalistică, care pentru 
prima dată a fost introdusă şi abordată  ca segment de 
cercetare științifică în cadrul criminalisticii de către cer-
cetătorul rus V.A. Snetkov la începutul anilor ’70 [10, p. 
47-52]. 

În altă ordine de idei, unii autori, precum A. Ciopra-
ga, S. Doraș, I. Mircea, [2; 3; 7], tratând obiectul de stu-
diu al ştiinţei criminalisticii, nici nu relevă despre exis-
tenţa diagnosticării criminalistice, evidenţiind doar, ca 
legitate a reflectării persoanelor şi obiectelor implica-
te în infracţiune, identificarea criminalistică, care, în 
opinia prof. universitar Gh. Alecu [1, p. 53], reprezintă 
un proces de constatare a unui obiect material concret 
prin mijloacele probării judiciare ori cercetării operati-
ve pe calea evidenţierii lui dintr-o totalitate concretă 
de obiecte, conform complexului irepetabil de indici. 

În contextul studiului literaturii de specialitate, 
constatăm că există şi o altă teorie, complementa-
ră, și anume diagnosticarea  criminalistică. Aceasta 
este abordată minuţios în obiectul de studiu al cri-
minalisticii de literatura de specialitate din Federaţia 
Rusă, ea reprezentând una dintre metodele utilizate 
în sistemul complex de argumentare  judiciară, care 
este în consonanță deplină cu identificarea crimina-
listică şi principiile generale ale acesteia de a con-
tribui la stabilirea adevărului. Tot de diagnosticarea 
criminalistica ţine activitatea organului de urmărire 
penală, care vizează analiza legăturilor dintre fapte şi 
obiecte. Consider că, în cazul aplicării diagnosticării 
criminalistice la etapa preliminară urmăririi penale, 
ea ne permite de a constata prezenţa sau lipsa unor 
raporturi de cauzalitate între acţiunile infracționale 
şi urmările prejudiciabile ale acestora chiar la fața lo-
cului săvârșirii infracțiunii.

Totodată, urmează să reținem că diagnosticării cri-
minalistice sunt supuse doar urmele, semnele, rezulta-
tele parvenite din activităţile infracţionale, în compara-
ţie cu identificarea criminalistică, căreia îi sunt supuse 
cercetării obiecte concrete manifestate printr-un com-
plex de caracteristici individuale şi legături cu eveni-
mentul infracţional, pentru a fi identificate.

Astfel, identificarea criminalistică, în raport cu dia-
gnosticarea, stabilește prin intermediul cunoștințelor 
speciale că anume un obiect concret poate să fi lăsat 
urme, folosindu-se procedee de analiză precum tra-
seologice, fizico-chimice, biologice, în final formulân-
du-se concluzia expertului, pe când la diagnosticarea 
criminalistică doar se stabileşte faptul dacă, poate să 
fie supus identificării un obiect, urmă sau persoană, ori 
dacă diagnosticăm un obiect în formă procesuală, pre-
cum dacă din cauza defecţiunii pistoletului s-a produs 
pretinsa crimă.  

În acest sens, consider operabilă poziția prof. uni-
versitar L. Ionescu [6, p.5], care susține că identifica-
rea criminalistică a persoanei care a lăsat urme sau a 
obiectului creator de urme nu se limitează la procede-
ele tehnice de analiză enunţate mai sus, ci cuprinde şi 
alte investigaţii, care, considerăm noi, se desfăşoară la 
început în formă de diagnosticare criminalistică, deci 
aceasta reprezintă, în ideea enunţată mai sus, o primă 
formă independentă de identificare  criminalistică, care 
nu necesită cunoștințe speciale pentru a fi operabilă la 
faza preliminară a urmăririi penale. 

În continuare, reliefăm că în literatura de speciali-
tate se disting mai multe opinii privind conceptul de 
diagnosticare criminalistică, astfel încât, în viziunea 
prof. universitar  A. Pahomov [9, p.24], diagnosticarea 
criminalistică este o etapă iniţială a identificării crimi-
nalisticii, iar într-o altă accepţiune diagnosticarea cri-
minalistică este o premisă a identificării criminalistice 
în prima etapă.  
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Astfel, literatura de specialitate consacră o diversi-
tate de opinii privind noţiunea de diagnosticare crimi-
nalistică. De exemplu, prof. universitar V. Koldin susţine 
că diagnosticarea criminalistică este o teorie a crimina-
listicii, de sine stătătoare, obiectul de studiu  al căreia 
fiind cunoaşterea evoluţiei, schimbărilor petrecute în 
rezultatul comiterii unei infracţiuni, cauzele şi condiţi-
ile care au favorizat aceste modificări pe baza studierii 
proprietăţilor şi interacţionării obiectelor, în scopul stu-
dierii mecanismului tabloului infracţional în întregime 
sau pe fragmente [8, p.52]. 

O altă ipoteză ce ţine de conceptul diagnosticării 
criminalistice este ideea emanată de prof. universitar 
N. Iablokov [12, p.82], care susține că diagnosticarea 
criminalistică este un sistem de sarcini şi metode cu 
ajutorul cărora se va constata şi descoperi proprietăţile 
şi stările obiectelor, fenomenelor, proceselor care au le-
gătură cu fapta infracţională în scopul descoperirii cât 
mai rapide şi prevenirii fenomenelor infracționale. 

În consecință, reieșind din cele menţionate, se 
poate de constatat că diagnosticarea criminalistică, 
conform doctrinei de specialitate rusă, reprezintă o 
teorie de sine stătătoare, manifestată printr-un sistem 
de sarcini şi metode care, în viziunea  prof. universitar 
M. Gheorghiţă [4, p. 68-71] și prof. universitar A. Paho-
mov, reprezintă o legitate a reflectării persoanelor şi 
obiectelor implicate în infracţiune, manifestându-se 
prin depistarea, examinarea şi aprecierea proprietăţi-
lor şi a stării obiectului după urmele lăsate la faţa lo-
cului, în vederea constatării modificărilor care au avut 
loc, stabilirea cauzelor acestor modificări şi a legăturii 
lor cu infracţiunea, precum şi persoanele implicate, 
fiind unul dintre mijloacele de probaţiune admise de 
lege, folosite în procesul cunoaşterii realităţii, şi una 
din laturile de stabilire a împrejurărilor faptice.

Cu toate că diagnosticarea criminalistică are ace-
leaşi principii şi scopuri comun cu identificarea crimi-
nalistică, totuşi, prima are un sistem de sarcini, metode 
şi obiecte  de diagnosticare, ceea ce ne face să invocăm 
şi opinia prof. universitar Koldin, conform căreia dia-
gnosticarea criminalistică reprezintă o teorie de sine 
stătătoare, fiind independentă de alte teorii ale ştiinţei 
criminalistice.

 Într-o abordare doctrinară autohtonă, diagnostica-
rea criminalistică are următoarele sarcini spre soluţio-
nare:

1) Constatarea structurii spaţiale a ambianţei eve-
nimentului infracţional (unde, în ce ambianţă 
a avut loc infracţiunea; care este locul exact de 
coliziune a mijloacelor de transport; care dintre 
probele disponibile se referă cu adevărat la in-
fracţiunea săvârşită etc.). 

2) Constatarea mecanismului unor faze (stadii) 
aparte ale evenimentului (direcţia şi caracterul 

spargerii barierei, poziţia mijloacelor de trans-
port în momentul coliziunii, modul de realizare a 
banilor falsificaţi etc.).

3) Constatarea structurii materiale a ambianţei la 
faţa locului (care sunt particularităţile şi starea 
obiectelor acestei ambianţe; în ce măsură ele ar 
fi putut condiţiona mecanismul infracţiunii; în ce 
măsură ar fi putut lăsa urme pe infractor sau pe 
haina acestuia; în ce măsură ar fi putut ascunde 
infracţiunea etc.).

4) Constatarea unor caracteristici temporale ale 
infracţiunii (când a avut loc infracţiunea; de cât 
timp era nevoie pentru săvârşirea ei; care a fost 
succesiunea acţiunilor infractorului; care urme 
au apărut la început şi care mai târziu etc.).

5) Constatarea caracteristicilor obiectelor partici-
pante la acţiune (persoane, instrumente, mijloa-
ce de transport), numărul acestora, modul în care 
au funcţionat ele (câte persoane au participat la 
infracţiune; avea sau nu persoana care a făcut 
spargerea dexterităţi profesionale pentru aceas-
ta).

6) Studierea retrospectivă a raporturilor de cauza-
litate (care este cauza incendiului; care a fost ca-
uza împuşcăturii fără a se apăsa pe trăgaci; este 
vreun raport de cauzalitate între anumite acţi-
uni şi efectele care au urmat; se putea sau nu ca 
defecţiunea depistată la expertiza mijlocului de 
transport să constituie cauza accidentului rutier 
etc.). 

7) Pronosticarea unei acţiuni care poate intra în ra-
porturi de cauzalitate cu alte acţiuni ale cazului 
cercetat (ce fel de urmări ar fi putut avea acţiuni-
le unei persoane; ce fel de deteriorări ar fi supor-
tat mijlocul de transport care a fost ascuns după 
accidentul rutier etc.).

8) Constatarea mecanismului integral al infracţiu-
nii. Această problemă constituie o diagnosticare 
integrală a multora dintre factorii amintiţi mai 
sus, fiind în esenţa sa o analiză situativă a eve-
nimentului integral, ca sistem de acţiuni. Pentru 
soluţionarea ei este necesar a se studia şi a se 
folosi toate tipurile de informaţii: despre persoa-
ne (participanți la eveniment), despre materiale 
(obiecte care reflectă şi care sunt supuse reflec-
tării), operaţionale     (despre mecanismul unor 
acţiuni, condiţiile şi împrejurările în care s-au 
desfăşurat acestea etc.).

9) Corespunderea unei situaţii expuse de către un 
participant la proces (de exemplu, învinuitul sau 
victima) cu mecanismul celor întâmplate, care a 
fost constatat după expunerea urmelor şi a altor 
probe materiale.
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10) Constatarea factorilor criminogeni care ar putea 
constitui unele cauze ale infracţiunii sau ar putea 
fi condiţii propice pentru proliferarea unor ase-
menea infracţiuni (care împrejurări au contribuit 
sau ar fi putut contribui la săvârşirea infracţiunii; 
în ce condiţii poate avea loc o infracţiune analo-
gică; dacă asigură construcţia unui lacăt, durabi-
litatea lui; prin ce sunt vulnerabile documentele 
care pot fi falsificate etc.) [5, p.188-194].

Toate aceste sarcini ale diagnosticării criminalistice 
vizează trei categorii de proprietăţi şi condiţii: proprie-
tăţi şi condiţii interioare (proprietăţile şi starea obiec-
tului); proprietăţi şi condiţii exterioare (locul, timpul, 
funcţionarea obiectelor); proprietăţi şi condiţii ce ţin 
de mecanismul apariţiei şi desfăşurării proceselor (in-
teracţiunea obiectelor etc.). 

Potrivit doctrinei, a doua componentă a diagnos-
ticării criminalistice, care o face independentă de alte 
teorii ale criminalisticii, este metodologia de studiu 
care are la baza dezvoltării sale cunoştinţele general-
ştiinţifice privind metoda diagnosticării, metodologia 
de studiu a diagnosticării criminalistice și include ur-
mătoarele etape [11, p. 25]:

1. Etapa  premergătoare, care conţine în sine elu-
cidarea problemei, cunoașterea situaţiei şi stabi-
lirea unui studiu de posibilitate.

2. Etapa cercetării de bază, care începe cu etapa 
de analiză, urmată de studiul comparativ cu uti-
lizarea analoagelor, finisând cu sinteza datelor 
obţinute.

3. Etapa finală, care se manifestă prin studiu de 
evaluare, urmat de formularea concluziilor, după 
care se trece la înaintarea propunerilor sau la for-
mularea versiunilor.

În criminalistică, diagnosticarea este divizată în 
mai multe genuri, în funcție de obiectul și metodele 
de cercetare a însușirilor infractorilor sau în funcție de 
obiectul și metodele de cercetare a însușirilor obiectu-
lui diagnosticării, care urmează a fi identificat. Astfel, se 
disting următoarele genuri de diagnosticare criminalis-
tică:

1) Stabilirea caracteristicilor tipologice ale per-
soanei concrete: aceasta este efectuată în pro-
cesul activității operative de investigaţie și a ur-
măririi penale prin studierea naturii obiectelor și 
a legăturilor lor, prin studierea de către ofițerul 
de urmărire penală a persoanei bănuitului, învi-
nuitului, pătimașului și a altor persoane, pentru 
elaborarea tacticii de comportare a ofiţerului de 
urmărire penală și a lucrătorului operativ.

2) Stabilirea caracteristicilor tipologice ale per-
soanei necunoscute: se efectuează conform re-
flectărilor material fixate ale însușirilor ei ori con-
form informației despre ele, obținută din surse 

individuale constituindu-se indicii de clasificare 
și caracteristicele de grup legate doar statistic de 
însușirile  reflectate în urme și indicii de diagnos-
ticare.

3) Diagnosticarea stării fizice, psihice şi a 
condițiilor de acțiune a persoanei concrete: 
se efectuează după indicii asupra cărora facto-
rii dați au putut exercita influență în momentul 
săvârșirii infracțiunii.

4) Diagnosticarea stării, comportării, condițiilor 
neobişnuite de acțiune şi mecanismului de 
formare a urmelor persoanei necunoscute: se 
face conform reflectărilor însușirilor acesteia.

5) Determinarea caracteristicilor tipologice ale 
obiectelor, materialelor concrete: pe calea 
studierii lor nemijlocite, cu ajutorul cărora se 
poate de identificat ulterior identificarea dispo-
zitivelor de împușcat sau constatarea destinației 
substanțelor neconsumate.

6) Determinarea caracteristicilor tipologice ale 
obiectelor necunoscute: după reflectările lor, 
precum urmele, microparticulele de substanță, 
alte obiecte materiale care pot purta informaţii 
despre uneltele și obiectele infracțiunii.

7) Diagnosticarea stării obiectelor materiale: se 
manifestă prin stabilirea stării de funcționare și 
utilizare a unor obiecte; la infracțiune, aceasta se 
face asupra obiectelor concrete, dar se efectuea-
ză și asupra obiectelor necunoscute (de exem-
plu, gloanțele).

8) Diagnosticarea condițiilor de aplicare, a cau-
zelor modificărilor survenite şi a mecanismu-
lui de formare a urmelor de armă, de obiecte 
şi substanțe, asupra obiectelor cunoscute cât 
şi necunoscute: de exemplu, după urmele de la 
fața locului se poate de stabilit direcția circulației  
mijlocului de transport.

Cum am menționat anterior, de obicei, diagnos-
ticarea criminalistică se efectuează la fața locului, cu 
elaborarea și verificarea versiunilor tipice şi particu-
lare, adică a presupunerilor întemeiate, care se referă 
la infracțiune, la unele elemente ale acesteia sau la 
proveniența faptelor probatorii și la legătura dintre 
ele, sau diagnosticarea unei situații criminale presu-
pune cercetarea mecanismului infracțiunii (pregă-
tirea, săvârșirea și tăinuirea ei). Un alt element foarte 
important la diagnosticarea criminalistică, utilizat în 
munca organului de urmărire penală, este stabilirea 
raporturile de cauzalitate - atât o fază a diagnosticării 
criminalistice cât și o fază intermediară în calea spre 
recunoașterea evenimentului infracțional. 

În această consecutivitate de idei, consider că este 
important de stabilit locul diagnosticării criminalistice, 
fie ca componentă a identificării criminalistice, fie ca 
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teorie de sine stătătoare în cadrul ştiinţei criminalistice, 
iar pentru a determina locul este necesar de a stabili 
modul efectuării și de către care subiect procesual este 
efectuată. Prin urmare, există diverse opinii privind 
subiecții diagnosticării criminalistice, iar primii în acest 
sens se prezumă că sunt persoanele implicate pe par-
cursul cercetărilor judiciare și prevenirii infracțiunilor, 
precum ofițerul de urmărire penală, specialistul, ex-
pertul și judecătorul… Aceste persoane efectuează 
diagnosticarea atât în formă procesuală cât și în formă 
neprocesuală, prin interpretări de urme, situaţii, cir-
cumstanţe şi acțiuni de urmărire penală și judecăto-
reşti. Într-o altă viziune, diagnosticarea criminalistică 
poate fi efectuată de către ofițerul de urmărire penală, 
procuror, specialist, judecătorul de instrucție. Din cele 
expuse, putem conchide că diagnosticarea crimina-
listică este o legitate de sine stătătoare cu ajutorul 
căreia se purcede la formularea versiunilor. Succesul 
operativității aflării adevărului depinde de această te-
orie. 

Importanţa diagnosticării criminalistice este deter-
minată de finalitatea acesteia la realizarea operațiunilor 
procesual-cognitive în cadrul procesului penal, deoa-
rece se pun în aplicare metodele teoriei de diagnosti-
care criminalistică, acestea cuprinzând în sine etapele 
şi mijloacele de realizare.

Totodată, consider că diagnosticarea criminalis-
tică este necesară și eficientă inclusiv la efectuarea 
acțiunilor speciale de investigaţie, deoarece, prin 
aceasta, ofițerul de investigații furnizează organului 
de urmărire penală și procurorului informații pentru a 
formula diferite versiuni de identificare a făptuitorilor 
după săvârşirea infracţiunii. 

În acest sens, informaţii valoroase pentru descope-
rirea infracţiunilor şi căutarea persoanelor care le-au 
săvârşit le furnizează testele de diagnosticare crimina-
listică, de exemplu, a firelor de păr, fibrelor din ţesătu-
ră şi altor obiecte microscopice – particule de vopsea, 
sticlă, resturi de plante recoltate la cercetarea locului 
faptei. Considerăm că implementarea unor studii de 

diagnosticare criminalistică în practica subdiviziunilor 
specializate în activitate specială de investigații, de ur-
mărire penală şi a specialiştilor  reprezintă o necesitate 
sporită.

Din cele expuse, concluzionăm că diagnosticarea 
criminalistică are sarcinile sale, genurile cu care ope-
rează fiind o legitate, dar, în același timp, o teorie de 
sine stătătoare a criminalisticii, care are ca scop evalu-
area reflectărilor persoanelor şi obiectelor implicate în 
infracţiune, manifestându-se prin depistarea, examina-
rea şi aprecierea proprietăţilor, stării obiectelor după 
urmele lăsate la faţa locului, în vederea constatării mo-
dificărilor care au avut loc în mediu, stabilirea cauzelor 
acestor modificări şi a legăturilor lor cu infracţiunea, 
dar și a persoanelor implicate în aceasta.
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