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Drept constituțional

Introducere. În prezent, practic este necontes-
tat faptul că justiția constituțională are un rol 

fundamental în cadrul statelor de drept contempo-
rane, mai ales datorită funcțiilor exercitate de către 
instanțele acesteia. Printre acestea o valoare deose-
bită au asemenea funcții precum [9]: interpretarea 
Constituţiei, controlul constituţionalităţii, stabili-
rea competenţei organelor puterii publice, protecţia 
drepturilor și libertăţilor omului și cetăţeanului etc. 
În același timp, o semnificație distinctă o au și sarci-
nile justiției constituţionale, care potrivit cercetători-
lor privesc asigurarea și protecţia bazelor regimului 
constituţional, idealurilor și valorilor constituţionale 
fundamentale, precum: suveranitatea poporului, inte-
gritatea și inalienabilitatea teritoriului statului, prin-
cipiul separaţiei puterii, recunoașterea și garantarea 
drepturilor și libertăţilor fundamentale ale omului și 
cetăţeanului în calitate de valori supreme, garantarea 
principiului autonomiei locale, respectarea principii-
lor și normelor de drept internaţional și a tratatelor și 
convenţiilor internaţionale la care a aderat statul, ca 
parte a sistemului său de drept intern etc. [7, p. 201; 
8, p. 524].

Dincolo de aceste momente, trebuie să recunoaștem 
și faptul că valoarea deosebită a justiției constituţio-

nale în cadrul statului şi al societăţii democratice de-
pinde substanţial de forţa juridică a actelor sale. 

Scopul studiului. În cele ce urmează ne propu-
nem să analizăm legislația în vigoare ce reglementea-
ză regimul juridic al actelor Curții Constituționale, în 
vederea elucidării particularităților acestora.

Rezultate obținute și discuții. Pentru înce-
put, reiterăm că sediul juridic al actelor justiției 
constituționale este format din trei acte normative de 
bază: Constituția Republicii Moldova [2], Legea cu 
privire la Curtea Constituțională nr. 317/1994 [5] și 
Codul jurisdicției constituționale nr. 52/1995 [1]. 

Desigur, cel mai detaliat instituția actelor justiției 
constituționale este reglementată în ultimele două 
acte nominalizate. Astfel, conform art. 61 din Codul 
jurisdicției constituționale nr. 52/1995: 

„(1) Curtea Constituţională pronunţă hotărâri şi 
decizii şi emite avize.

(2) În cazul soluţionării în fond a sesizării se pro-
nunţă hotărâre sau se emite aviz.

(3) În cazul nesoluţionării în fond a sesizării se 
pronunţă decizie, care se întocmeşte ca act aparte ori 
se consemnează în procesul-verbal.”

Referitor la categoriile actelor adoptate de către 
Curte, reglementări similare se conțin și în Legea cu 
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privire la Curtea Constituțională nr. 317/1994, art. 26 
al căreia prevede: „(1) Curtea Constituţională adoptă 
hotărâri, decizii şi emite avize”.

După cum se poate observa în Cod este indicat 
că Curtea „pronunță” hotărâri și decizii și emite avi-
ze, iar în Lege – Curtea „adoptă”. La o primă vede-
re diferența nu este mare, însă totuși ne permitem să 
enunțăm că ea există. Mai mult, potrivit art. 26 alin. 
(3) din Legea cu privire la Curtea Constituțională nr. 
317/1994: „ După adoptare, actele Curţii Constituţio-
nale se pronunţă în plen”. În opinia noastră, formula 
utilizată de Lege („adoptă”) este mai corectă, întrucât 
anume ea reflectă esența luării deciziilor de către Cur-
te pe marginea sesizărilor parvenite în adresa ei. Deci, 
Curtea adoptă acte, iar pronunțarea lor ține nemijlocit 
de caracterul public al acestora, reflectând o procedu-
ră distinctă de finalizare a procesului constituțional.

Așadar, Curtea Constituțională în procesul exer-
citării justiției constituționale este competentă de a 
adopta hotărâri (în cazul în care soluționează în fond 
sesizarea) și decizii (atunci când nu soluționează în 
fond sesizarea), precum și de a emite avize. 

Vorbind nemijlocit despre hotărârile Curții 
Constituționale, menționăm că potrivit art. 62 din 
Codul jurisdicției constituționale nr. 52/1995: „Prin 
hotărâre, Curtea Constituţională:

a) se pronunţă asupra constituţionalităţii legilor, 
regulamentelor şi hotărârilor Parlamentului, decrete-
lor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârilor şi 
dispoziţiilor Guvernului, precum şi a tratatelor inter-
naţionale la care Republica Moldova este parte;

b) interpretează Constituţia;
c) confirmă rezultatele referendumurilor republi-

cane;
d) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a 

Preşedintelui Republicii Moldova;
e) rezolvă excepţiile de neconstituţionalitate a ac-

telor juridice, sesizate de Curtea Supremă de Justiţie;
f) se pronunţă asupra altor cazuri de competenţa 

sa.
În doctrină, horărârile au fost apreciate ca fiind ac-

tele de bază ale Curții Constituționale [3, p. 563].
Referitor la decizii, art. 64 din Codul jurisdicției 

constituționale nr. 52/1995 prevede că acestea se pro-
nunţă (adică se adoptă, după cum am stabilit mai sus) 
de Curtea Constituţională, de Preşedintele şi de jude-
cătorii Curţii în cazurile prevăzute de procedura juris-
dicţiei constituţionale, cu excepţia celor care necesită 
hotărâri sau avize. 

În acest sens, prezintă importanță prevederile art. 
65 din Cod, conform cărora: „Preşedintele Curţii 
Constituţionale, în exerciţiul funcţiunii, dă dispoziţii” 
(dispozițiile fiind apreciate ca acte pur procesuale 
alături de încheieri [3, p. 564], chiar dacă o asemenea 

categorie de acte – încheierile – nu sunt prevăzute de 
legislația analizată – e.n.). 

Pornind de la aceasta am putea constata că norma 
din art. 64 a Codului este confuză în partea în care 
stabilește că deciziile se pronunță (adoptă) de către 
Președintele Curții. Același lucru se poate spune și în 
ceea ce privește posibilitatea adoptării acestora de că-
tre judecătorii Curții, or, după cum am văzut din art. 
61 alin. (1) din Codul jurisdicției constituționale nr. 
52/1995 și art. 26 alin. (1) din Legea cu privire la Cur-
tea Constituțională nr. 317/1994, ca și hotărârile, de-
ciziile sunt adoptate de către Curtea Constituțională.

În pofida acestor nuanțe, specialiștii susțin că Co-
dul jurisdicției constituționale nr. 52/1995 prevede un 
șir de situaţii când Curtea sau judecătorii ei pronunţă 
decizii [3, p. 564]: 

recuzarea judecătorilor Curţii – art. 27 alin. (5); - 
restituirea sesizării incluse pe ordinea de zi – - 

art. 41 alin. (2); 
soluţionarea demersurilor în ședinţă – art. 50 - 

alin. (2); 
citarea la proces a noilor persoane – art. 50 alin. - 

(3); 
ordinea în care experţii sunt ascultaţi – art. 53 - 

alin. (1); 
corectarea inexactităţilor și greșelilor de redac-- 

ţie, făcută în ședinţă – art. 73 alin. (2).
În ceea ce privește avizele, conform art. 63 din 

Codul jurisdicției constituționale nr. 52/1995: „Prin 
avize Curtea Constituţională se pronunţă asupra:

a) iniţiativelor de revizuire a Constituţiei;
b) circumstanţelor care justifică dizolvarea Parla-

mentului;
c) circumstanţelor care justifică suspendarea din 

funcţie a Preşedintelui Republicii Moldova;
d) circumstanţelor care justifică interimatul funcţi-

ei de Preşedinte al Republicii Moldova;
e) constituţionalităţii unui partid;
f) altor cazuri de competenţa sa.”
La fel ca și hotărârile și deciziile, și în cazul avize-

lor constatăm că chiar dacă Legea și Codul prevăd că 
acestea se emit de către Curtea Constituțională, art. 26 
alin. (2) din Legea cu privire la Curtea Constituțională 
nr. 317/1994 stipulează expres că „[h]otărârile şi avi-
zele se adoptă în numele Republicii Moldova”. Deci, 
în cele din urmă, toate trei categorii de acte se adoptă 
de către Curtea Constituțională, ceea ce este și logic, 
întrucât ele sunt rezultatul unui proces deliberativ și 
decizional al unui organ colegial, în timp ce emiterea 
în general este proprie organelor unipersonale.

Un moment important în context este reglemen-
tat în același art. 26 din Legea cu privire la Curtea 
Constituțională nr. 317/1994, doar că la alin. (4) și 
anume: „[h]otărârile şi avizele Curţii Constituţionale 
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se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 
în decursul a 10 zile de la data adoptării”. După cum 
se poate observa, în baza acestei norme, hotărârile și 
avizele se deosebesc de deciziile Curții prin aceea că 
nu se publică în Monitorul Oficial [3, p. 563].

Prevederile în cauză practic confirmă încă o dată 
faptul că hotărârile și avizele sunt cele mai impor-
tante acte adoptate de Curtea Constituțională. Mai 
mult, același rol îl are și art. 68 din Codul jurisdicției 
constituționale nr. 52/1995, care stabilește elemente-
le de conținut ale hotărârii și ale avizului, după cum 
urmează:

a) denumirea sa, data şi locul adoptării;
b) componenţa Curţii Constituţionale, numele gre-

fierului;
c) informaţii despre părţi şi reprezentanţii lor;
d) prevederea Constituţiei conform căreia este 

examinată sesizarea;
e) cerinţele subiectului sesizării;
f) denumirea actului normativ a cărui constituţio-

nalitate se examinează;
g) împrejurările elucidate de Curte;
h) argumentele în favoarea hotărârii pronunţate 

sau avizului emis, iar, după caz, argumentele care 
resping opiniile părţilor;

i) dispozitivul;
j) modul şi termenul lor de executare;
k) menţiunea că sunt definitive şi obligatorii;
l) data intrării în vigoare.
Tot din perspectiva dată, este de menționat că în 

art. 69 din Cod se precizează că „(1) [h]otărârea şi 
avizul se întocmesc ca acte aparte” și „(3) ... se sem-
nează de Preşedintele Curţii Constituţionale şi se trec 
în registrul Curţii”.

Articolul 71 din Cod prevede expres caracterul 
irevocabil al hotărârii şi avizului, după cum urmea-
ză: „[h]otărârea şi avizul Curţii Constituţionale sunt 
definitive şi nu pot fi atacate”. Interesant este că 
Constituția Republicii Moldova la acest capitol pre-
vede, în art. 140 alin. (2), că doar „[h]otărârile Curţii 
Constituţionale sunt definitive şi nu pot fi atacate”. 
Iar în ceea ce privește Legea cu privire la Curtea 
Constituțională nr. 317/1994, art. 26 alin. (5) conține 
o dispoziție și mai largă la acest subiect, și anume: 
„[a]ctele Curţii Constituţionale nu sunt supuse nici 
unei căi de atac, sunt definitive (…)”. 

Prin urmare, apare întrebarea: doar hotărârile 
Curții sunt definitive și nu pot fi atacate; sau și avi-
zele acesteia; sau toate actele Curții? Dacă e să ne 
orientăm după forța juridică a actelor normative ce 
reglementează acest moment, am putea conchide că 
prevederile constituționale conțin răspunsul la între-
bare. 

Pe de altă parte, atragem atenția la faptul că în po-

fida reglementărilor legale confuze, doctrina totuși 
accentuează distincția dintre hotărârile Curții și avi-
zele acesteia, explicând că aceste două acte juridice se 
deosebesc, în primul rând, după obiectul sesizării. În 
al doilea rând, hotărârea este un act volitiv, impera-
tiv, care produce efecte, pe când avizul nu are caracter 
volitiv, fiind unul consultativ, și nu produce efecte, 
deoarece arată atitudinea Curţii Constituţionale faţă 
de unele acţiuni (de exemplu: la iniţiativa de revizuire 
a Constituţiei, Curtea Constituţională emite un aviz 
prin care se confirmă că iniţiativa nu vine în contra-
dicţie cu prevederile Constituţiei) [3, p. 564]. 

Unica distincție dintre hotărâri și avize prevăzută 
expres de Legea cu privire la Curtea Constituțională 
nr. 317/1994 este conținută în art. 26 alin. (7), potri-
vit căruia „[h]otărârile Curţii Constituţionale produc 
efect numai pentru viitor”. În rest, toate condițiile 
prevăzute de lege pentru aceste acte sunt identice.

În ceea ce privește reviziuirea hotărârii şi avizu-
lui, art. 72 din Codul jurisdicției constituționale nr. 
52/1995 stabilește:

„(1) Reviziuirea hotărârii şi avizului se efectuează 
numai la inviţiativa Curţii Constituţionale, prin deci-
zie, adoptată cu votul majorităţii judecătorilor ei, în 
cazul în care:

a) au apărut noi împrejurări, necunoscute la data 
pronunţării hotărârii şi emiterii avizului, dacă aceste 
împrejurări sunt de natură să schimbe esenţial hotărâ-
rea şi avizul;

b) se modifică prevederile Constituţiei, ale legilor 
şi ale altor acte normative în al căror temei a fost pro-
nunţată hotărârea şi emis avizul.

(2) Revizuirea hotărârii şi avizului se efectuează 
cu respectarea procedurii de jurisdicţie constituţiona-
lă.”

În același timp, potrivit art. 73 din Cod: „(1) Cur-
tea Constituţională are dreptul să corecteze, din oficiu 
sau la cererea participanţilor la proces, inexactităţile 
din denumiri, desemnări şi greşelile de redacţie. (2) 
Corectarea inexactităţilor şi greşelilor de redacţie se 
face numai în şedinţa Curţii Constituţionale, cu pro-
nunţarea deciziei respective”.

Referitor la intrarea în vigoare a actelor Curții 
Constituționale, art. 26 din Legea cu privire la Cur-
tea Constituțională nr. 317/1994 stabilește că aceasta 
poate avea loc fie la data adoptării actelor, fie „[l]a 
decizia Curţii, (…) la data publicării sau la data indi-
cată în ele”.

În fine, ultimul moment la care ținem să ne refe-
rim în acest demers științific ține de acțiunea actelor 
Curții Constituționale, reglementată expres în art. 
140 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova, 
după cum urmează: „(1) Legile şi alte acte norma-
tive sau unele părţi ale acestora devin nule, din mo-
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mentul adoptării hotărârii corespunzătoare a Curţii 
Constituţionale.”

Textul constituțional îl regăsim dezvoltat în art. 
28 din Legea cu privire la Curtea Constituțională nr. 
317/1994, care prevede:

„(1) Actele Curţii Constituţionale sunt acte ofici-
ale şi executorii, pe întreg teritoriul ţării, pentru toate 
autorităţile publice şi pentru toate persoanele juridice 
şi fizice.

(2) Actele normative sau unele părţi ale acestora 
declarate neconstituţionale devin nule şi nu se aplică 
din momentul adoptării hotărârii respective a Curţii 
Constituţionale.

(3) Consecinţele juridice ale actului normativ sau 
ale unor părţi ale acestuia declarate neconstituţionale 
sunt înlăturate conform legislaţiei în vigoare.”

Referitor la natura juridică a actelor Curții 
Constituționale, în doctrină se menționează că aces-
tea, fiind emise în cadrul unei proceduri jurisdicţiona-
le (criteriul procedural) de către un organ specializat, 
independent și autonom (criteriul organic), sunt acte 
jurisdicţionale, care exprimă legal un adevăr (având 
puterea lucrului judecat). Cu toate acestea, au fost ex-
puse și unele îndoieli în privinţa calităţii de „act juris-
dicţional” atribuit actelor Curţii. Astfel, nu sunt acte 
jurisdicţionale cu puterea lucrului judecat: hotărârile 
pronunţate asupra constituţionalităţii legilor înainte 
de promulgarea acestora; avizele emise în legătură cu 
un proiect sau o propunere de revizuire a Constituţiei; 
hotărârile asupra constituţionalităţii Regulamentelor 
Parlamentului; avizele prin care se constată existenţa 
împrejurărilor, care justifică interimatul în exercitarea 
funcţiei de Președinte al Republicii Moldova, fiind 
acte de constatare, și nu acte ce ar rezolva un litigiu 
constituţional [4, p. 347-351]. 

Rezultă că nu toate actele Curţii sunt acte de juris-
dicţie. În opinia noastră, în cea mai mare parte doar 
hotărârile Curții pot fi recunoscute ca fiind acte de 
jurisdicție, ele urmînd să dispună de un regim juridic 
distinct, mai ales față de avizele acestei instanțe, care 
după cum am văzut, sunt egalate cu hotărârile în ceea 
ce privește cerințele de conținut, procedură de adop-
tare, revizuire, caracter irevocabil etc. În general, se 

poate aprecia că legislația la acest capitol este confu-
ză și inconsecventă, ceea ce necesită unele măsuri de 
optimizare.
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ЛИДЕРСТВО В ПРОДВИЖЕНИИ ПРАВ ЖЕНЩИН НА РАВНОЕ 
УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

Георге КОСТАКИ,
доктор хабилитат, профессор, главный научный сотрудник Института правовых и политических 

исследований Академии наук Молдовы
Андрей БОРшЕВСКИЙ,

доктор наук, старший научный сотрудник Института культурного наследия Академии наук Молдовы

АННОТАЦИЯ
Равноправие женщин и мужчин является одним из условий обеспечения социальной справедливости, а также 

необходимой и основной предпосылкой достижения равенства, развития и мира. И это равноправие невозможно 
достичь без развития женского лидерства, без формирования женщин-лидеров. Лидерство – это процесс социаль-
ного влияния, в которой один человек может заручиться помощью и поддержкой других людей в выполнении об-
щих задач; лидерство в конечном счете – это способ для женщин содействовать важным изменениям. 

Данная статья стала возможной благодаря поддержке Делегации ЕС в Молдове (в рамках программы мер по 
укреплению доверия), а также Правительства Швеции и ООН-женщины (в рамках Соглашения о сотрудничестве 
по реализации проекта с ООН-женщины (Структура Организации Объединённых Наций по вопросам гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин)). Взгляды и мнения, выраженные здесь, принадлежат ав-
торам и не обязательно отражают взгляды Делегации ЕС в Молдове, ООН-женщины, Организации Объединенных 
Наций и Правительства Швеции.

Ключевые слова: Равноправие, лидерство, обучение лидерству, женщины, участие в общественной жизни. 
LEADERSHIP ÎN PROMOVAREA DREPTURILOR FEMEILOR LA O PARTICIPARE EGALĂ 

ÎN VIAȚA PUBLICĂ
REZUMAT

Egalitatea între femei și bărbați este una dintre condițiile pentru asigurarea dreptății sociale, și de asemenea, o premisă 
esențială pentru realizarea egalității, dezvoltării și păcii. Și această egalitate nu poate fi realizată fără dezvoltarea leadership-
ului între femei, fără formarea de lidere. Liderismul este un proces de influență socială, în care o persoană poate să obțină 
ajutorul și sprijinul altora pentru îndeplinirea unor sarcini comune; liderismul într-un final este o modalitate pentru femei 
de a contribui la schimbări importante.

Acest articol este posibil datorită sprijinului Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova (în cadrul Programului 
Măsurilor de Consolidare a Încrederii), precum și a Guvernului Suediei și UN Women (în temeiul Acordului privind coope-
rarea în cadrul proiectului cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor). Păre-
rile și opiniile exprimate aici sunt cele ale autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Delegației UE în Moldova, 
a UN Women, a Organizației Națiunilor Unite, a Guvernului Suediei.

Cuvinte-cheie: Drepturi egale, leadership, predare leadership, femei, participarea la viața publică.
LEADERSHIP IN PROMOTING WOMEN’S RIGHTS FOR EQUAL PARTICIPATION IN PUBLIC LIFE

Gheorghe COSTACHI,
Doctor habilitat of law, Professor, Chief Researcher of the Institute of Legal and Political Studies of the 

Academy of Sciences of Moldova
Andrei BORSEVSKI,

Doctor of science, President of the Institute for Democracy (Moldova), Senior Researcher of the Sector of 
National Minorities of the Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova

SUMMARY
The equality of women and men is one of the conditions for ensuring social justice, as well as the necessary and basic 

prerequisite for achieving equality, development and peace.
And this equality cannot be achieved without the development of women’s leadership, without the formation of women 

leaders. Leadership is the process of social influence, in which one person can enlist the help and support of other persons.
This article became possible thanks to the support of the EU Delegation to Moldova in the framework of the Confidence-

building Measures Programme, as well as the Government of Sweden and UN-Women in the framework of the Cooperation 
Agreement for the implementation of the project with UN-Women (United Nations Entity for Gender Equality and the 
Empowerment of Women). 

The views and opinions expressed here are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the EU 
Delegation to Moldova, UN Women, United Nations, Government of Sweden.

Keywords: Equal rights, leadership, leadership training, women, participation in public life.
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Введение. Равноправие женщин и мужчин 
является одним из условий обеспечения 

социальной справедливости, а также необходи-
мой и основной предпосылкой достижения равен-
ства, развития и мира [4, с. 36]. Равенство мужчин 
и женщин - это вопрос равенства человеческого 
существования [7, с. 72]. Недопустима дискрими-
нация между мужчинами и женщинами [1, с. 44].

В последние десятилетия происходит рост уча-
стия женщин к институтам власти и право на ак-
тивную политику. 

Главным уроком состоявшегося прихода жен-
щин в структуры власти можно считать то, что га-
рантией любых подлинно глубоких перемен в ста-
тусе женщин и условием успешного осуществле-
ния государственной политики по вопросам семьи 
и женщин является их собственное равноправное 
участие в выработке и функционировании меха-
низмов общественного управления [10, с. 8-16].

Актуальность темы. В преамбуле Устава 
ООН говорится, что утверждение веры «в основ-
ные права человека, в достоинство и ценность 
человеческой личности, в равноправие мужчин 
и женщин» является одной из центральных задач 
Организации. 

Игнорирование и забвение женских инте-
ресов, приведшие к негативным социально-
экономическим последствиям, отразившимся на 
уровне жизни всего населения и нарушении де-
мографического баланса страны, до сих пор пре-
валируют в политике различных государственных 
институтов и платформах политических партий. 
Это проявляется как в незначительном предста-
вительстве женщин в партийных списках, так и 
в нежелании предоставлять женщинам ключевые 
государственные посты. 

Снижение уровня политического представи-
тельства женщин, по сравнению с советским пе-
риодом, привело к тому, что так называемые жен-
ские вопросы были перемещены на маргинальные 
позиции. По выражению Энн Филлипс: «любая 
система, исключившая женские голоса, является 
не только несправедливой - она не может даже на-
зываться представительной» [9, с. 63]. 

Цель статьи: Выявить специфику лидерства 
женщин, доказать возможность женщин быть 
успешными лидерами.

Изложение основного материала исследова-
ния. Явный недостаток женщин на уровне приня-
тия решений осложняет трудный переход страны 
на новые экономические отношения. Например, 
не используется в полной мере огромный потен-
циал половины населения страны, что отражает-
ся, прежде всего, на снижении качества осущест-

вляемых социальных программ и общем падении 
уровня жизни населения [8, с. 37-41]. 

Препятствует становлению женщин-лидеров 
существующие в обществе гендерные стереоти-
пы. 

Т. В. Бендас [2] (на основе анализа многочис-
ленных исследований перечисляет следующие 
гендерные стереотипы, связанные с лидерством, 
показывая одновременно, что во многих случаях 
они не соответствуют действительности (табл.1).

Таблица 1. Гендерные стереотипы, связанные 
с лидерством

Стереотип
Реальное положение 

(по результатам 
эмпирических 
исследований)

Лидером должен 
быть только 
мужчина; женщина 
не способна к 
лидерству и не 
стремится к нему

Девочки и мальчики 
проявляют приблизительно 
одинаковые способности к 
лидерству.
Не выявлено особых 
различий между взрослыми 
лидерами - мужчинами и 
женщинами.
По стремлению к 
лидерству различаются 
представители одного пола 
- рядовые члены группы и 
лидеры

Мужчины-лидеры 
эффективнее 
женщин-лидеров

В целом различий в 
эффективности не 
обнаружено

Мужчины-
лидеры склонны 
демонстрировать 
конкурентное 
поведение, а 
женщины-лидеры 
-кооперативное

В целом стереотип 
подтвержден

Для женщин, 
в отличие 
от мужчин, 
характерны низкая 
самооценка, 
неуверенность в 
себе

Самооценка зависит не 
столько от пола, сколько от 
статуса: женщины с более 
низким статусом имеют 
более низкую самооценку, 
чем женщины с высоким 
статусом

Социологические исследования показывают, 
что женщины не меньше мужчин заинтересова-
ны в реализации своего лидерского потенциала 
и повышении своего образовательного уровня; 
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не меньше ориентируются на престиж; обладают 
не меньшим чувством ответственности. В то же 
время продвижению женщины как лидера объ-
ективно мешает естественная ее биологическая 
роль, связанная с необходимостью совмещения 
профессиональных, супружеских и родительских 
функций [11, с. 37-41], а также сформировавшие-
ся в обществе гендерные установки и стереотипы, 
которые отражают особенности национальной 
культуры.

В целом, в сфере социальных представлений о 
возможности женщины занимать позицию лидера 
в последнее время произошли определенные по-
зитивные изменения. 

В то же время до сих пор в обществе существу-
ет система предубеждений по отношению к воз-
можности женщин быть лидерами. Эта система 
предубеждений, которую называют «стеклянным 
потолком» (glass ceiling), затрудняет становление 
и продвижение женщин-лидеров, особенно на 
высших ступенях социальной иерархии.

В настоящее время в общественном сознании 
сосуществуют традиционные патриархатные и но-
вые эгалитарные взгляды на роли женщины. В этом 
сосуществовании отражаются противоречивость, 
сложность и переходность сознания и мировоззре-
ния как женщин, так и мужчин. В то же время па-
триархатное гендерное сознание постепенно транс-
формируется как в связи с изменением социально-
экономических условий, так и в связи с изменения-
ми на микроуровне - в каждодневном взаимодей-
ствии людей, в поведении самих женщин.

Отметим, что женщины обладают характери-
стиками, которые обеспечивают эффективность 
их деятельности как лидеров. Так, исследования 
показывают, что женщинам-лидерам присущи 
такие характеристики, как коммуникативность, 
креативность, склонность к инновациям, умение 
отстаивать свою позицию, способность выраба-
тывать эффективные решения и брать ответствен-
ность за их принятие, обязательность, умение на-
ходить компромиссы и работать с людьми на раз-
ных уровнях, серьезная самоорганизация [5].

Направления исследований в области гендер-
ных аспектов лидерства можно разделить на три 
класса. В первом гендерный фактор считается 
главным, во втором – предпочтение отдается ли-
дерским качествам, в третьем – оба аспекта рас-
сматриваются как равноправные.

1. Концепция гендерного потока была выдви-
нута Барбарой Гутек, которая считала фактор 
пола доминирующим. Согласно этой концепции 
восприятие лидеров последователями зависит 
прежде всего от их пола.

2. Теория гендерного отбора лидеров (Дж. Боу-
мен, С. Суттон) основана на предположении, что 
люди и в организациях, и в частной жизни предъ-
являют разные требования к лидерам разного 
пола. По отношению к женщинам эти требования 
выше: чтобы получить руководящую должность, 
женщина должна продемонстрировать гораздо 
большую компетентность, чем мужчина. По-
скольку это трудно, признанных женщин-лидеров 
меньше.

3. Концепция токенизма (Р. Кэнтер) предпо-
лагает, что на групповую динамику значительное 
влияние оказывает пропорция в группе пред-
ставителей из разных культурных категорий (по 
гендерной и расовой принадлежности). Члены в 
группе, составляющие большинство по какому-
то из указанных признаков, были названы доми-
нантами, а меньшинство – токенами (символами). 
Последние из-за малочисленности более заметны, 
их характеристики преувеличиваются, они вос-
принимаются более стереотипно. Так, женщины 
в мужской группе или мужском деловом мире 
должны подходить под одну из разновидностей 
социальных стереотипов:

1) «матери» – от нее ждут эмоциональной под-
держки, а не деловой активности;

2) «соблазнительницы» – токен выступает в 
организации лишь сексуальным объектом с высо-
ким должностным статусом;

3) «игрушки, талисмана» – не столько лидера, 
сколько женщины, приносящей удачу;

4) «железной леди» – таким токенам припи-
сывается неженская жесткость, их опасаются и 
от них держатся на расстоянии. Описываемые в 
концепции токенизма механизмы на самом деле 
мешают женщине занять равную позицию с дру-
гими доминантами организации, затрудняют ее 
плодотворную деятельность.

Однако эти стереотипы постепенно преодо-
леваются, все чаще на высокие управленческие 
позиции выдвигаются женщины. Это приводит к 
изменению стиля управления. Женщины-лидеры 
обладают многими качествами: энергичностью, 
инициативой, агрессивностью, самоуверенно-
стью, решительностью и др. Однако в руковод-
стве они имеют склонность опираться на консен-
сус, привлечение коллег к участию в решении су-
ществующих проблем. Они проявляют большую 
заботу, сочувствие, внимание к людям, чем муж-
чины. Женщины больше готовы разделить власть, 
предоставить большую самостоятельность, воз-
можность проявить себя, что повышает чувство 
собственного достоинства подчиненных [6]. 

Одной из важнейших проблем привлечения 
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женщин к участию в политической жизни и госу-
дарственному управлению является недостаточ-
ное количество женщин-лидеров. Между тем ли-
дерству можно успешно обучаться. Современные 
теории о лидерстве совершенно точно доказыва-
ют, что лидерские навыки можно развивать. Не-
сомненно, есть врожденные качества предраспо-
ложенности к лидерству. Исследователи-ученые 
полагают, что это примерно 50% потенциала. Но, 
самое грустное, что эти 50% врожденного по-
тенциала зачастую большинство талантливых от 
природы людей так никогда в жизни в себе и не 
раскрыли. Результаты исследований ученых до-
казывают, что проявление лидерских качеств си-
туационно, иначе говоря, нужно просто  оказать-
ся в нужное время в нужном месте. Остальные 
50% лидерства – это знания, которые на практике 
переходят в навык, или бессознательную компе-
тенцию. И недооценивать эти 50% полученных 
новых знаний нельзя, ведь именно они и дают че-
ловеку возможность правильно оценивать и себя, 
и ситуацию, и людей. 

Обучение лидерству - это серьезный труд. Но 
он оправдан. А, самое главное, он привносит в 
жизнь человека радость просто потому, что обуча-
ясь, люди начинают наконец – то понимать, чего 
они хотят в жизни и как им этого добиться [3, с. 
77-78].

Лидеры должны уметь успешно доносить свои 
идеи и цели до других членов группы; хорошие 
лидеры умеют видеть, выслушивать и открыто 
выражать свои мысли и непринужденно общать-
ся. Поэтому занятия по обучению лидерства тре-
нируют улучшение навыков общения: на первых 
занятиях это личное общение, а завершающие 
лекции посвящены общению в группах. 

Программа по развитию лидерства должна 
иметь следующие параметры:

1) Сильная обратная связь: используя хоро-
ший инструмент обратной связи и набор личност-
ных тестов, участники смогут понять то, как они 
в действительности ведут себя на уроках, работе, 
какое влияние их поведение оказывает на дости-
гаемые результаты и на взаимодействие с людьми 
и как их личность оправдывает такое поведение. 
Цель здесь заключается в том, чтобы заставить 
участника осознать особенности своего поведе-
ния и черты его характера и то, как это все влияет 
на его деловую деятельность. 

2) Развитие навыков и умений: необходи-
мо улучшить навыки «обхождения/обращения с 
людьми». Члены группы должны знать, как им 
следует обращаться с конфликтующими сотруд-
никами, как обращаться с командой, как создавать 

мотивацию для людей, как управлять изменения-
ми, которые происходят, и т.д. 

3) Личностное развитие: так как целью про-
граммы является достижение устойчивых из-
менений в поведении для обеспечения более эф-
фективного взаимодействия с другими людьми, 
то следует сделать соответствующую программу 
«привлекательной», чтобы создать мотивацион-
ные стимулы для обучающихся по изменению 
своего поведения. Они должны будут знать, поче-
му им необходимо изменить свое поведение (зна-
комство с концептуальными понятиями), у них 
должна быть достаточная мотивация для изме-
нения своего поведения (через взаимодействие с 
другими участниками и инструкторами в спокой-
ной и способствующей мыслительной деятельно-
сти обстановке и в рамках групповой динамики), 
им потребуется соответствующая поддержка.

В обучении лидерству необходимо использо-
вать 3 ключевых фактора:

Вызовы	 : участники обучаются и развивают-
ся, когда выбираются из привычной «зоны ком-
форта», когда делают то, что не знали, как делать 
раньше, или то, что не хотели делать, когда несут 
риск «провала», когда должны изменять свое по-
ведение, принимать на себя новые обязательства, 
новые функции и т.д. 

Оценка	 : чтобы добиться прогресса, участни-
ки должны знать, где они находятся в настоящий 
момент. Если цель заключается в том, чтобы «из-
менить поведение для обеспечения более эффек-
тивной групповой работы», то необходимо знать, 
каково поведение участника сейчас, что ему сле-
дует изменить сейчас, а что позже (через 6-12 
месяцев)? Должны быть «измерительные инстру-
менты», которые позволяют участнику оценить 
себя, оценить то, как другие оценивают его по-
ведение сейчас и позднее, чтобы иметь представ-
ление о своем прогрессе в достижении желаемых 
изменений в поведении.

Поддержка	 : люди нуждаются в поддержке 
для того, чтобы быть в состоянии решать трудные 
проблемы, связанные с личностным и профессио-
нальным развитием, например, с потребностью 
достичь «желаемых перемен в поведении». 

Программы развития лидерства должны ис-
пользовать в комбинации ознакомление с концеп-
туальными понятиями, развитие необходимых 
навыков и умений, обеспечение личностного ро-
ста на основе надежной обратной связи. Идеаль-
ная программа начинается с введения в основы 
эффективного лидерства. Такое вводное занятие 
продолжается в течение одной недели и строится 
вокруг простой модели лидерства, которая долж-
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на отражать будущие потребности организаций 
участников. В идеальном случае выбираются вре-
менные рамки, ограниченные предстоящим де-
сятилетием, просто потому, что многие из участ-
ников уже не будут занимать «лидерские» долж-
ности через 5 или 10 лет. Программа начинается 
с ознакомления с моделью лидерства, во время 
которого представляются соответствующие кон-
цепции. Затем наступает время обратной связи со 
стороны участников. До начала программы каж-
дый из участников обращается к своим начальни-
кам, коллегам и подчиненным с просьбой запол-
нить анкету по обратной связи, предназначенную 
для измерения параметров лидерского поведения.

В последующем проводятся упражнения по 
развитию навыков и умений, основанных на наи-
более поддающихся обучению характеристиках 
лидерства, при этом после каждого такого упраж-
нения отводится время для обратной связи. В про-
межутках между такими упражнениями проводят-
ся упражнения по личностному росту, специально 
подготовленные для конкретной профессиональ-
ной среды и отвечающие потребностям создания 
групповых команд [3, с. 80-82]. 

Одним из важнейших механизмов развития ли-
дерских навыков у женщин является деятельность 
неправительственных организаций Молдовы. На-
пример, Институт демократии при поддержке 
Европейского Союза и ООН-женщин реализует 
проект по продвижению прав женщин на равное 
участия в политике.

Так, например, 13 июля 2018 года в Тирасполе 
состоялась встреча педагогов и представителей 
неправительственных организаций Кишинева, Га-
гаузии и левого берега Днестра. Это мероприятие 
является частью созданного Открытого координа-
ционного комитета по обучению правам человека, 
собирающего раз в квартал учителей и представи-
телей НПО двух берегов Днестра с целью обсуж-
дения актуальных вопросов прав человека. 

Данная встреча организована Институтом де-
мократии (Гагаузия) совместно с Обществом бол-
гарской культуры «Родолюбец» (расположено в с. 
Парканы, левый берег Днестра) и Центром про-
движения и защиты прав молодых женщин (Киши-
нев). Мероприятие финансируется Европейским 
Союзом в рамках Программы мер по укрепле-
нию доверия и софинансируется Правительством 
Швеции и ООН-женщины в рамках Соглашения 
о сотрудничестве по реализации проекта с ООН-
женщины (Структура Организации Объединён-
ных Наций по вопросам гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин). 

Данное заседание Комитета было посвящено 

гендерному равенству, то есть равноправию муж-
чин и женщин.

Активное участие в Комитете педагогов и 
представителей общественных организаций ле-
вобережья Днестра (Общества болгарской куль-
туры «Родолюбец», Центр развития и поддержки 
гражданских инициатив «Резонанс», НПО «Взаи-
модействие», НПО «Женские инициативы» и др.) 
позволило участникам сравнить ситуация на пра-
вом и левом берегу.

Так, участники отметили, что как на левом, так 
и на правом берегу в политике женщин явно не-
достаточно. В Молдове в 2008 году доля женщин 
в качестве министров составляла 29,4%, в 2009 г. 
– 33,3%, в 2010 г. – 6,3%, в 2013-2016 гг. – 25%. 
Доля женщин-депутатов Парламента составляла 
в 2008 году – 20,8%, в 2009 г. – 24,8%, в 2010 г. 
– 25,7%, в 2013 г. – 19,8%, в 2015 г. – 21,8%, в 
2016 г. – 20,8%. На данный момент в Парламенте 
22 женщин (21,79%).

Участники с левого берега Днестра отметили, 
что несмотря на то, что данные цифры не соот-
ветствуют демократическим нормам, в их регионе 
ситуация хуже: на данный момент из 43 депутатов 
Верховного Совета только 2 женщины (4,6%), а в 
состав Правительства входят только 4 женщины 
(19%) из 21 членов.

В ходе острых дискуссий участники пришли 
к мнению, что на протяжении всех этапов раз-
вития мировой цивилизации неравенство полов 
представляло собой сложнейшую социальную 
проблему с различных точек зрения. Проникая в 
основные элементы социальной структуры (лич-
ность и общество, семью и государство, т.д.), не-
равенство полов вышло за пределы личностных 
взаимоотношений людей и приобрело обществен-
ное значение. Мир создавался усилиями обоих 
полов, а доминируют в нем мужчины. Участие 
женщин в обеспечении человеческой жизни, ве-
дении домашнего хозяйства создавало им зависи-
мое, подчиненное положение в обществе. И лишь 
в последние десятилетия наметились тенденции к 
изменению этой ситуации.

В ходе обсуждения было высказано мнение, что 
в последнее время проблема гендерного равенства 
как составляющая социально-экономического раз-
вития с недавних пор воспринимается как краеу-
гольное направление развития.

После подведения итогов участники отметили, 
что узнали много нового и полезного, указав на 
продуктивность общения представителей двух бе-
регов Днестра. Участники очень высоко оценили 
данное мероприятие, отметили его роль в укрепле-
нии доверия между представителями гражданско-
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го общества двух берегов Днестра, поблагодарили 
за его проведение организаторов и доноров.

Отрадно, что в Молдове проводятся такие 
проекты, которые способствуют защите прав че-
ловека, в том числе прав женщин, национальных 
меньшинств и др.

Заключение и выводы. В настоящее время в 
нашем обществе сосуществуют разные взгляды на 
роли женщины, в том числе и патриархатные. Од-
нако постепенно патриархатное гендерное созна-
ние трансформируется как в связи с изменением 
социально-экономических условий, так и в связи 
с изменениями на микроуровне - в каждодневном 
взаимодействии людей, в поведении самих жен-
щин.

В заключении отметим, что женское лидерство 
развивалось и развиваться будет всегда. Но оно 
получает общественное признание, когда являет-
ся социально ответственным, способным к объе-
динению с различными общественными силами, 
к социальному партнерству с ними ради общих 
социальных идеалов и достижения благородных 
целей [4, с. 41].
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Constatări şi motivaţii analitice asupra inter-
ferenţei justiţiei cu dreptul

Diversitatea accepţiunilor care persistă în litera-
tura de specialitate asupra justiţiei umbresc valoarea 
reală a acesteia în calitate de necesitate socială inevi-
tabilă unui stat democratic, iar prin spectrul diferitor 
aprecieri doctrinare se limitează posibilitatea de a-i 
desluşi finalitatea juridică a acestei misiuni de menţi-
nere a păcii sociale. 

Prezenta pretenţie analitică este condiţionată de 
realităţile analitice care până la etapa actuală n-au re-
uşit să-i identifice esenţa fiecărei accepţiuni a justiţiei 
şi să-i elucideze interferenţa acesteia cu dreptul pen-
tru a-i putea individualiza locul acestei valori sociale 
pentru dezvoltarea diferitor instituţii ale drepturilor şi 
asigurarea realizării drepturilor şi libertăţilor funda-
mentale ale omului. 

Deoarece, după cum se susţine în doctrină [1, p. 
37-56] că finalitatea dreptului este binele comun, nu 

ne-am putea imagina că, acest ideal ar putea fi ignorat 
de către stat, deoarece el reprezintă esenţa dreptului, 
iar pentru realizarea acestuia este necesar ca toate re-
laţiile sociale care sunt reglementare într-o societate 
prezumată a fi democratică să fie în corespundere cu 
principiul echităţii care prin exigenţele sale vine să 
asigure acel echilibru între interesele generale şi cele 
particulare. 

Această misiune a statului ar constitui scopul sco-
purilor care ar aduce societatea în pragul fericirii, însă 
la realizarea acesteia un rol important îi revine justi-
ţiei care prin opera sa jurisdicţională vine să asigure 
coexistenţa drepturilor şi libertăţilor între indivizii 
societăţii, datorită armoniei între binele particular şi 
cel general. 

Ajustând această armonie socială la contribuţia 
justiţiei, vom reitera o aprecierea dată de ilustrul filo-
sof austriac, Hans kelsen, care susţinea, următoarele: 
căutarea justiţiei înseamnă căutarea eternă a fericirii 
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SUMMARY
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umane.. .justiţia e fericirea socială, garantată de or-
dinea socială [2, p. 118], ne atestă că această maximă 
filosofică îşi îndoseşte esenţa sa conceptuală în sub-
stanţa principiului echităţii care reprezentă pilonul 
de bază al acestui climat social ce ar veni să asigure 
dreptul la fericire, care în consecinţă se înfăţişează în 
cuprinsul principiului binelui comun, unde fericirea 
îşi realizează fertilitatea sa conceptuală. 

Prin inerţia acestei concepţii analitice vom reitera 
o calificare dată dreptului de prof. Rudolf Stammler, 
care susţinea, că: dreptul este justificat în măsura în 
care, scopurile pe care le urmăreşte sunt juste, că nu 
pot fi stabilite conţinuturile precise ale unui drept 
etern, ci numai condiţiile eterne ale unui drept just [3, 
p. 47] ceea ce denotă faptul că, autorul a încercat să 
nuanţeze finalitatea dreptului în general prin scopul 
pe care acesta şi-l propune, însă dacă ajustăm aceas-
tă calificare la dreptul pozitiv nu ne-ar putea rezerva 
convingerea că prin reglementările pe care le îmbracă 
acesta poate dobândi calitatea de drept etern, intervi-
ne între membrii societăţii pentru a asigura această 
echitate socială ce prin finalitatea sa ar menţine armo-
nia între aceştia. 

Prin urmare, din esenţa acestei aprecieri necesită 
de precizat, că dreptul şi-ar putea menţine valoarea 
sa socială datorită scopului pe care acesta îl urmăreş-
te, iar în asigurarea acestuia sunt necesare prescrierea 
exigenţelor de echitate pe care dreptul pozitiv trebu-
ie să le contureze pentru membrii societăţii, pentru 
a menţine această pace socială, care în consecinţă şi 
constituie această valoare imuabilă a dreptului ce ofe-
ră acestuia un sentiment de eternitate ce ar trebui să 
se menţină indiferent de condiţiile sociale, climatul 
politic, etc. 

Sub acest aspect este evident, că realizarea idealu-
lui dreptului care constă în menţinerea echităţii sociale 
îi revine justiţiei în calitate de mijloc de echilibrare a 
dificultăţilor dintre interesele particulare, iar în unele 
cazuri şi ca procedeu de valorificare a anumitor cate-
gorii de drepturi, cum ar fi, acţiunile de recunoaştere 
a dreptului de proprietate în urma curgerii prescripţiei 
achizitive, ceea ce în consecinţă ne atestă că, justiţia 
îi dă funcţionalitate dreptului obiectiv.

O altă doză de motivaţie asupra justificării con-
ceptuale a corelaţiei între drept şi justiţie o putem ex-
trage din aprecierea unor concepţii marxiste asupra 
justiţiei, date de prof. Dumitru Mazilu, ce susţinea că: 
în numele justiţiei însăşi un criteriu mai înalt, care 
depăşeşte toate determinările juridice pozitive, având 
fundamentul în reprezentările pe care oamenii şi le-
au făcut despre dreptate întâlnită sub denumirea de 
echitate în sfera elaborării, dar, mai ales aplicării 
legii [4, p. 96], ceea ce ar însemna, că în identifica-
rea corelaţiei dintre dreptul pozitiv şi justiţie nodului 

principal îi revine principiului echităţii, ce prin va-
loarea sa conceptuală constituie sinonimul dreptăţii, 
care de regulă este utilizat în contextul diferitor acte 
normative. [5] 

Din contextul acestei aprecieri, lesne se observă 
că, autorul a încercat să contureze o nuanţă mai rea-
listă asupra justiţiei deplasându-se de la raţionamen-
tele juridice ce predomină în literatura de specialitate, 
axându-şi astfel ideea pe factorul uman de percepere 
a acestei realităţi juridice în funcţie de modul de dis-
tribuire a echităţii în activitatea legislativă ce, fiind 
ajustată la realităţile noastre, ne atestă că demult i-a 
fost îndosită exigenţele acelei echităţi eterne, precum 
şi la aplicarea acestei exigenţei de către instanţele 
judecătoreşti la înfăptuirea actului de justiţie, care la 
etapa actuală constituie o iluzie socială. 

Printr-o relevanţă aspectuală asupra acestei inten-
ţii analitice vom face referinţă asupra unei aprecieri 
originare a autorului român, Teodor Mandrea, care 
susţinea, că: societatea nu poate avea altă bază de-
cât justiţia, deoarece dânsa e absolut necesară omu-
lui, justiţia a fost prima revoltă a raţiunii împotriva 
materiei, prima victorie a voinţei inteligente asupra 
forţei brutale, izvor al celei mai odioase tiranii [6, p. 
15], ne confirmă, că profunzimea intenţiei autorului 
de a extrage cele mai fragile aspecte ale acestei nece-
sităţi sociale vine să înfăţişeze imagina justiţiei care 
s-a afirmat în conştiinţa socială a omenirii, deoarece 
finalitatea acestei entităţi juridice reprezintă rezulta-
tul unei frământări sociale extrase din experienţele de 
nemulţumire a persoanei faţă de modul de distribuire 
a drepturilor sale, iar prin voinţa sa condiţionată de 
această incertitudine socială, aceasta a acceptat să fie 
instituită această putere judecătorească. 

Agreând această calificare, considerăm că justiţia 
îşi menţine imuabil valoarea sa socială în calitate de 
mijloc primordial de echilibrare a intereselor genera-
le cu cele particulare, însă prin accepţiunile pe care 
le-a înodat tendinţele analitice ea continuă ea rămână 
o enigmă teoretică care în cele mai răspândite opinii 
doctrinare este elucidată în calitate de ideal al dreptu-
lui ştirbindu-i-se astfel din aspectul său funcţional ce 
vine să asigure echilibrul social. 

În motivarea acestei afirmaţii vom reitera o altă ca-
lificare dată de ilustrul procedurist Eugen Herovanu, 
care susţinea că: armonia socială cere destinaţia na-
turală a dreptului, concepută ca maximum de echili-
bru, de ordine, de pace, de bunăstare, ca termen final 
al unei lungi evoluţii, ca formă definitivă şi perfectă 
de viaţă în comun, n-ar fi altă decât idealul intangibil 
al dreptului: Justiţia [7, p. 22] însă prin precizările 
sale conceptuale, lesne se observă, că autorul a axat 
acest ideal al dreptului pe justiţie, iar această accepţi-
une prin substanţa sa nu reflectă justiţia distributivă, 
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dar substituie ideea de echitate, care sub aspectul său 
terminologic este sinonimă cu dreptatea – ce repre-
zintă valoarea supremă [7] a oricărui stat democratic. 

Întrucât printre funcţiile principale ale dreptului ce 
sunt recunoscute în unanimitate de literatura de spe-
cialitate [9, p. 124] un loc deosebit îi revine funcţiei 
de conservare şi apărare a drepturilor, [10] este inevi-
tabil să vorbim despre drept în genere fără a-i rezerva 
o componentă funcţională a acestuia cum este pro-
tejarea drepturilor şi libertăţilor justiţiei ce vine să-i 
asigure autoritatea acestuia în calitate de fenomen so-
cio-uman, însă la realizarea acestei prerogative mo-
nopolul funcţional îi revine justiţiei. 

În motivarea acestei afirmaţii vom reitera o apre-
ciere dată de prof. Mircea Djuvara: dacă dreptul n-ar 
avea la baza lui justiţia, întregul drept pozitiv ar fi 
o singură construcţiune de forţă nejustificată, aşa că 
fiecare individ ar putea cu drept cuvânt să refuze a se 
supune şi să caute prin toate mijloacele când îi con-
vine, să evite aplicare dreptului pozitiv [11, p. 515] 
ceea ce ar însemna că autorul vine să-i atribuie un 
rol important justiţiei în realizarea dreptului pozitiv, 
deoarece în lipsa acesteia dreptul s-ar transforma într-
un decor juridic unde voinţa legiuitorului exprimată 
în norme juridice ar fi pusă la latitudinea arbitrară a 
membrilor societăţii.

În dezvoltarea corelaţiei dintre drept şi justiţie 
autorul citat menţionează, că: legea este destinată să 
asigure ordinea juridică într-o societate dată; scopul 
ei este Justiţia, adică reglementarea echitabilă pe 
cale raţională şi obiectivă a relaţiunilor juridice in-
dividuale [12, p. 436], ceea ce ne confirmă faptul că, 
în contextul acestei opinii s-a suprapus accepţiunea 
de justiţie cu cea de echitate, care prin aspectul său 
conceptual îndoseşte valoarea justiţiei distributive, 
iar echitatea reprezintă principiul de bază al acestei 
activităţi.

O doză de motivaţie asupra confirmării corelaţiei 
dintre drept şi justiţie ne-ar putea servi calificarea dată 
de autorul francez, Michel Villey [13, p. 51], care sus-
ţine că: înfăptuirea justiţiei a fost întotdeauna scopul 
definitoriu al dreptului, iar autonomia acestuia de-
pinde de capacitatea de a se asigura echilibrul între 
utilitate şi dreptate, însă din contextul acestei afirma-
ţii am putea reţine numai precizarea referitoare la afir-
marea justiţiei în calitate de prerogative de asigurare a 
echilibrului între utilitate şi dreptate, deoarece dreptul 
n-ar avea ca scop definitoriu înfăptuirea justiţiei, ci 
asigurarea ordinii sociale în realizarea binelui comun 
între membrii societăţii, iar justiţia intervine ca un 
mijloc de realizarea a acestuia.

Referindu-ne la aspectul justiţiei în calitate de va-
loare socială ce ţine de asigurarea realizării drepturi-
lor şi libertăţilor fundamentale ale omului vom face 

referinţă la o apreciere analitică expusă în tălmăcirea 
art. 6 alin. 1 CEDO, autorul căruia precizează, că: 
pentru realizarea unei protecţii eficace a drepturilor 
omului, nu este suficientă consacrarea unor drepturi 
substanţiale; este necesar ca ele să fie însoţite de 
anumite garanţii fundamentale de ordin procedural, 
care să asigure mecanismele corespunzătoare de pu-
nere în valoare [14, p. 393] ce prin esenţa sa ne-ar 
confirma, că în lipsa unor garanţii fundamentale de 
ordin procedural care sunt puse în sarcina justiţiei 
dreptul ar deveni steril, deoarece realizarea lui ar fi 
imposibilă în lipsa unui mecanism juridic ce ar putea 
asigura caracterul obligatoriu acestuia pentru mem-
brii societăţii. 

Apreciind valoarea acestei necesităţi sociale am 
putea nuanţa că justiţiei îi revine rolul primordial în 
afirmarea ideii de civilizaţie, deoarece dacă statul n-ar 
fi legitimat această putere şi ar lăsa la latitudinea oa-
menilor de a-şi face singuri dreptate, atunci s-ar ajun-
ge la tulburări sociale la anarhie, fapt pentru care jus-
tiţiei îi revine monopolul în menţinerea păcii sociale.

Privită sub aspectul evolutiv, în viziunea unui au-
tor, dreptul şi ideea de justiţie au precedat pretutin-
deni apariţia legii. Vrem să spunem cu aceasta că ele 
pot exista în stare de pură şi mobilă conştiinţă, de ju-
ridicitate în devenire [15, p. 13], ceea ce ar însemna, 
că justiţia a contribuit la dezvoltarea dreptului pozitiv, 
iar ulterior aceasta vine în slujba dreptului. 

Privită sub aspectul moral, justiţia care desem-
nează, de regulă, ideea de dreptate, printr-o califi-
care analitică se susţine, că: aprecierea unor acţiuni 
umane în raport cu un deziderat social, spunându-se 
că acţiunea este dreaptă sau nedreaptă sau că este 
menită să realizeze dreptatea socială sau este împo-
trivă acestei dreptăţi [16, p. 13], ceea ce ne denotă, că 
în practică soluţiile instanţelor de judecată trebuie să 
corespundă principiului echităţi, însă spre regret rea-
lităţile jurisprudenţiale naţionale ne confirmă şi con-
trariul unde echitatea este şifonată de interese sociale 
şi politice, iar justiţia îşi diminuează din autoritatea 
sa funcţională. 

Ţinând cont, că toţi oamenii se nasc cu sentimentul 
de dreptate, iar în spaţiul sufletesc al fiecărui individ 
acest sentiment ocupă un loc important în menţinerea 
demnităţii şi dezvoltarea personalităţii umane, ne jus-
tifică faptul că, pentru majoritatea constituţiilor sta-
telor democratice dreptatea (echitatea), în calitate de 
valoare supremă, care în literatura de specialitate [17, 
p. 11] mai este calificată şi atribuită la valorile supra-
constituţionale, constiuie suportul de bază care vine 
să asigure realizarea celorlalte valori fundamentale. 

Întrucât prin contextul art. 1 alin. 3 al Constituţi-
ei, dreptatea este recunoscută alături de demninatea 
omului şi libera dezvoltare a personalităţii ca valoare 
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supremă a statului, este evident că în conştiinţa ori-
cărui cetăţean aceasta apare ca un drept distinct pe 
care statul are obligaţiunea să-l garanteze, deoarece 
de realizarea lui depinde starea sufletească a fiecăruia, 
deoarece oamenii uneori suportă mai uşor o durere 
fizică în raport cu durerea morală a unei nedreptăţi. 
Ideea de dreptate este un punct de reazim sufletesc, 
este o credinţă împărtăşită de orice om din orice ca-
tegorie socială, ceea ce în consecinţă ar însemna, că 
dreptatea este în ordinea necesităţii spirituale, simila-
ră cu pâinea în ordinea necesităţii materiale. 

Deoarece la etapa actuală marea problemă a drep-
tului este ideea de echitate care necesită de a fi pro-
movată de la momentul conceperii cadrului legal şi 
ar trebui să persiste pe întreaga perioadă de aplicare a 
legii, ar fi foarte grav, dacă am elimina din organiza-
rea şi funcţionarea justiţiei ideea respectivă, întrucât 
autoritatea justiţiei s-ar reduce numai la accepţiunea 
de forţă ce va fi exploatată numai de persoanele care 
au accesibilitate la această putere. 

Prin urmare, după cum se susţinea în doctrină, că: 
credinţa în dreptate este universală şi eternă… pe 
plan individual şi colectiv, ea este o constantă istori-
că, iar procesele istorice s-au axat pe ideea de drep-
tate [18, p. 11], ne atestă că, echitatea ca ideal etern al 
dreptului a constituit principalul reper în schimbarea 
orânduirilor sociale, iar prin caracterul său imuabil ea 
continuă să-şi menţină calitatea de valoare supremă 
omologată de prevederile constituţionale [19].

Interferenţa justiţiei cu dreptul este validată de 
unele prevederi constituţionale, spre exemplu, core-
lând denumirea art. 1 din Legea Fundamentală a Re-
publicii Federative Germania, rezultă că: Demnitatea 
umană, drepturile omului – forţa obligatorie a drep-
turilor fundamentale, reprezintă suportul drepturilor 
fundamentale prin care statul îşi asumă obligaţia să le 
garanteze, iar prin alin. 2 al aceluiaşi articol se con-
sfinţeşte că: poporul german recunoaşte că drepturi-
le omului, inviolabile şi inalienabile reprezintă baza 
fiecărei comunităţi, a păcii şi a justiţiei în lume [20, 
p. 121].

Prin urmare, din contextul acestei prevederi legale 
se atestă că, legiuitorul german i-a atribuit justiţiei un 
rol primordial în recunoaşterea drepturilor omului, iar 
această funcţie a puterii judecătoreşti prin esenţa vine 
să asigure pacea socială. 

Întrucât pacea interioară, de regulă, este tulburată 
necontenit de conflictele publice şi cele private, este 
evident că, justiţiei i se incubă sarcina dificilă de a 
menţine această pace, iar dacă ea abandonează seni-
nătatea şi imparţialitatea de care trebuie să fie carac-
terizată şi dacă se pune în serviciu cutărui sau cutărui 
partid, atunci justiţia îşi pierde autoritatea funcţională 
şi prestigiul social. 

Apreciind valoarea acestei necesităţi sociale am 
putea nuanţa că, justiţiei îi revine rolul primordial 
în afirmarea ideii de civilizaţie, deoarece dacă statul 
n-ar fi legitimat această putere şi ar lăsa la latitudi-
nea oamenilor de aşi face singuri dreptate, atunci s-ar 
ajunge la tulburări sociale şi anarhie, fapt pentru care 
sa şi instituit această putere statală pentru a asigura 
pacea socială, iar pentru a stabili nivelul de civilizaţie 
al unui stat, ca reper de bază îl constituie justiţia. 

Prin urmare, justiţia pentru a merita vocaţia sa ade-
vărată ar trebui să cuprindă societatea întreagă, dar să 
nu furnizeze avantaje unora, adică celor puternici, iar 
pe cei slabi să-i dispreţuiască, ea trebuie să fie egală 
pentru toţi, să nu uite pe nimeni, şi să ceară concursul 
tuturor, dar numai în limita puterii fiecăruia. 

În aprecierea unui autor român, se susţinea că: jus-
tiţia nu trebuie să aibă drept misiune, decât de a da 
dreptate tuturor după dreptul pe care fiecare îl are, ea 
nu trebuie să protejeze pe unii în detrimentul altora, 
[21, p. 16] ceea ce ar însemna că la opera de înfăptu-
ire a justiţiei trebuie să stea principiul echităţii care 
constituie de fapt idealul dreptului.

Din contextul opiniilor citate este evident, că n-ar 
trebui să suprapunem accepţiunea de justiţie cu drep-
tul sau echitatea, deoarece toate în uzul juridic au o 
semnificaţie proprie ce este desprinsă din finalitatea 
lor pentru relaţiile sociale, însă dacă am reveni la co-
relaţia dintre drept şi justiţie am putea reitera o opinie 
a prof, Sofia Popescu, prin care susţine că: dreptul nu 
exprimă întotdeauna, sentimentul de justiţie, tot astfel 
precum nu satisface, întotdeauna nevoia de drepta-
te, acordând prioritate ordinii juridice sau securită-
ţii juridice, oscilând între utilitate şi dreptate [22, p. 
14], ceea ce ar însemna, că interferenţa dreptului cu 
justiţia este inevitabilă, indiferent de faptul cât de per-
fect ar fi cadrul legal sau cât de înaltă ar fi conştiinţa 
juridică a populaţiei, justiţia îşi va menţine perpetuu 
calitatea sa de catalizator funcţional al dreptului, ce-i 
sporeşte eficacitatea acestuia în societate. 

Rezumând asupra acestor calificări analitice ţi-
nem să menţionăm că, puntea de legătură între drept 
şi justiţie o constituie echitatea ca valoare supremă 
a oricărui stat cu aspiraţii democratice, iar ignorarea 
acestei valori transformă dreptul într-un decor juridic 
pentru societate iar autoritatea justiţiei se reduce la 
sentimentul de forţă. 

Incursiuni analitice asupra elementelor defini-
torii ale justiţiei. Printre motivele care au tulburat 
identificarea vocaţiei sociale a justiţiei şi au condus 
la extinderea accepţiunilor analitice asupra justiţiei, 
un loc aparte îi revine lipsei unei noţiuni doctrinare 
unitare asupra acestei entităţi juridice prin care s-ar 
contura cele mai importante aspecte definitorii ce i-ar 
cristaliza valoare ei socio-umană.
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Întru epuizarea acestei incertitudini analitice asu-
pra justiţiei vom încerca să reliefăm cele mai răs-
pândite accepţiunii doctrinare pentru a putea deduce 
valoarea reală a acestei misiuni sociale în realizarea 
scopului suprem al dreptului, care constă în menţi-
nerea păcii sociale în stat şi în asigurarea realizării 
principiului binelui comun. 

După cum se susţine în literatura de specialitate 
că: efortul depus de-a lungul vremii, şcoli numeroase 
şi doctrine diferite au propus diversităţi de soluţiuni, 
însă spre regret nu a fost soluţionată şi până astăzi 
de oameni de ştiinţă, de aceea câtă vreme nu se va 
ajunge la soluţiune, nedreptăţile mărunte cotidiene 
vor fi inevitabile [23, p. 11] ceea ce ar însemna că, în-
dosirea valenţelor juridice ale justiţiei va continua să 
genereze unele dificultăţi la realizarea acestei atribuţii 
statale de împărţire a dreptăţii. 

În viziunea unui autor francez, se susţine că: pen-
tru a-i desluşi esenţa acestei entităţi juridice n-ar tre-
bui să ne oprim la justiţia distributivă obişnuită, ci 
de justiţia filosofică, adică de dreptul realizat în cea 
mai înaltă formă posibilă; numai atunci el constituie 
o mare operă naţională, socială, apărând ca idee co-
mună mai puternică printre oameni [24, p. 314].

Agreând această idee, ţinem să precizăm că, prin 
ignorarea aspectului filosofic la definirea justiţiei se 
îndoseşte aspectul social al acestei misiuni ca nece-
sitate vitală ce ar trebui să fie accesibilă oricărui in-
divid, deoarece majoritatea noţiunilor îi reduc esenţa 
justiţiei la aspectul juridic care uneori este desprins 
din contextul unor dispoziţii legale ce la rândul lor 
ridică numeroase semne de întrebare.

Revenind la o confirmare a idealului de justiţie 
dată de filozoful Eugeniu Speranţia, care menţiona, 
că: justiţia vine din afară, de sus; e de aceeaşi natură 
şi provenienţă ca şi verbul care a creat Lumea. Iubi-
rea este forţa elementară de justiţie. De aceea, în lo-
cul balanţei de prăvălie, emblema cea mai vorbitoare 
a Justiţiei, ar fi o inimă înaripată, în zbor pe cerul 
înstelat [25, p. 120].

Prin această calificare se observă că autorul a în-
cercat să-i contureze justiţiei caracterul divin care a 
stat la baza acestei activităţi, deoarece cum se scrie 
în Sfânta Scriptură: judecătorii vor împărţi drepta-
tea pe pământ, caracter care spre regret a fost îndosit 
de aspiraţiile juridice moderne, însă care ar trebui să 
predomine în activitatea acestor organe pentru a evita 
pronunţarea unor soluţii inechitabile. 

După cum susţinea Teodor T. Mandre: pentru a 
defini ideea de justiţie, nu e deloc uşor, deoarece dân-
sa nu este o idee simplă; ea răspunde din contra unor 
sentimente foarte variate şi foarte complexe, care nu 
pot fi cuprinse în cadrul unei formule unice, iar în 
motivarea afirmaţiei sale, autorul susţine, că: nici 

ideea egalităţii, nici aceea a proporţionalităţii, fru-
museţii, nici chiar ideea cuprinzătoare a solidarităţii, 
deşi toate aceste idei sunt cuprinse în noţiunea de jus-
tiţie, nu răspund diversităţii sentimentelor cuprinse 
în această noţiune [26, p. 9].

Prin urmare, complexitatea conceptuală a acestei 
entităţi juridice nu permite raţionamentelor juridice 
de a-i reliefa justiţiei toate componentele sale struc-
turale ce-i revin acestei misiuni sociale, condiţionată 
de necesităţile tulburărilor ce persistă între membrii 
societăţii în scopul menţinerii armoniei juridice ale 
intereselor particulare cu cele generale. 

În pofida acestor dificultăţi definitorii unii autori 
consideră că: este indiscutabil că justiţia trebuie să 
cristalizeze o ordine socială, dar aceasta doar ca o 
afirmare a individualităţii, ceea ce înseamnă că, dacă 
existenţa ei este pentru societate, atunci acţiunea ei 
nu trebuie să aibă un scop formal, ci substanţial - in-
dividul, adică scopul justiţiei trebuie să fie realizarea 
umanului [27, p. 63].

Sub acest aspect, în viziunea unui autor se susţine 
că: în domeniul vieţii sociale noţiunea de justiţie este 
folosită pentru adesea un criteriu de evaluare a unor 
condiţii date ale societăţii, în raport cu starea ideală 
chemată să asigure tuturor cetăţenilor deplinătatea 
drepturilor lor subiective [28, p. 10], care prin esenţa 
sa ar însemna că justiţia vine să realizeze echilibrul 
juridic ce este condiţionat de coexistenţa drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. 

Potrivit unei noţiunii asupra justiţiei de lato sensu 
se defineşte o unitate ce semnifică deopotrivă instan-
ţele judecătoreşti şi opera lor de judecată, desfăşura-
tă în conformitate cu legea, cu idealurile de morală 
şi de echitate, de bună-credinţă, corectitudine, justeţe 
şi echilibru în relaţiile sociale [29, p. 108], ne atestă 
că prin esenţa sa autorul a reliefat cele mai importante 
elemente definitorii ale justiţiei, încercând să conture-
ze unele exigenţe pe care trebuie să le aplice instanţe-
le de judecată la înfăptuirea justiţiei. 

În sens juridic, după o opinie întâlnită în doctri-
na constituţională, termenul de justiţie desemnează o 
formă fundamentală de activitate a statului, constând 
în judecarea cauzelor penale şi civile, în şedinţe pu-
blice, în mod oral, nemijlocit şi contradictoriu [30, p. 
499] însă potrivit elementelor sale definitorii această 
noţiune nu poate fi agreată, deoarece autorul a pus 
accentul pe forma fundamentală de activitate a statu-
lui lăsând astfel în umbră instanţele judecătoreşti con-
stituite în mod legal şi care deţin monopolul asupra 
acestei activităţi.

În viziunea prof. Marian Nicolae, justiţia civilă 
este o justiţie legală, transpusă în normele dreptului 
obiectiv, iar nu justiţia ideală. Este justiţia cazurilor 
tipice, abstracte, iar nu a cazurilor individuale, con-
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crete. De aceea, dacă justiţia legală este, din diverse 
motive neîndestulătoare, se va recurge la justiţia na-
turală, respectiv la echitate [31, p. 268], ceea ce ar 
însemna că justiţia constituie acel serviciu public care 
vine să asigure realizarea normelor dreptului civil în 
scopul menţinerii coexistenţei drepturilor şi libertă-
ţilor civile, reprezentând astfel un etalon al echităţii 
sociale. 

Justiţia fiind prototipul forţei coercitive a statului 
care vine să garanteze realizarea drepturilor subiecti-
ve aflate în dificultate, ar trebui să se afirme în calitate 
de privilegiu de care dispun titularii de drepturi su-
biective întru realizarea garanţiei fundamentale cum 
ar fi dreptul la apărare, care un viziunea unui autor 
[32, p. 37], acesta se înfăţişează ca rezultat al crea-
ţiei de practică judiciară dezvoltată prin cenzurarea 
judiciară a existenţei/inexistenţei eficienţei apărării 
sau sancţionarea nerespectării dreptului la apărare.

Sub acest aspect, este interesant de reţinut cu pri-
vire la varianta anglo-saxonă a domniei legii, că drep-
tul trebuie să asigure accesul egal la mijloacele de 
corectare a nedreptăţii [33, p. 690] ceea ce ar însem-
na că reprezentanţii sistemului de drept common law 
au pus accentul pe realizarea dreptului la apărare con-
tra inechităţii prin asigurarea unui mecanism juridic 
de accesare a justiţiei în calitate de necesitate socială 
accesibilă oricărei persoane. 

Pe lângă faptul că justiţia contribuie la restabilirea 
drepturilor subiective datorită caracterului sancţiona-
tor al acestora, ea mai intervine în cadrul dreptului 
civil şi ca un mijloc de autorizare a diferitor moduri 
de dobândire a drepturilor subiective, spre exemplu, 
în acţiunile de recunoaştere a dreptului de proprietate 
în baza prescripţiei achizitive, rolul justiţiei nu se ma-
nifestă prin apărarea cărorva drepturi contestate, dar 
se afirmă prin legitimarea unui drept desprins dintr-
un interes ocrotit de lege.

Concluzii. Rezumând asupra constatărilor des-
prinse din diversitatea opiniilor analizate în cadrul 
acestui studiu am putea menţiona, că incertitudinea 
analitică ce s-a creat în mediul academic îndoseşte 
corelaţia dintre drept şi justiţie, deoarece în viziunea 
unor autori, aceste două entităţi juridice sunt supra-
puse printr-un singur concept înghemuindu-i astfel 
conţinutul dreptului în substanţa altor valori, cum ar: 
fi dreptatea şi echitatea, legalitatea sau justiţia. 

În virtutea acestor constatări, cu titlu de lege fe-
renda am considera necesar de a substitui termenul de 
dreptate din contextul dispoziţiilor legale cu termenul 
de echitate care ar reflecta mai adecvat esenţa acestei 
valori constituţionale care prin valenţele sale juridice 
reflectă esenţa întregului sistem de drept şi ar trebui 
să constituie o exigenţă fundamentală pentru instan-
ţele judecătoreşti. 

Cu titlu de argument în justificarea acestei propu-
neri de lege ferenda vom face referinţă la conceptele 
analitice analizate supra prin conţinutul cărora unii 
autori axându-şi convingerile pe etimologia cuvântu-
lui drept, (just) au înfăţişat justiţia printr-un drept just, 
echivalând-o totodată cu exigenţa de echitate. 

Întrucât echitatea este o valoare comună atât sis-
temului de drept, cât şi a altor activităţi sociale, vom 
reitera în acest sens o opinie a unui autor român, prin 
care se susţine, că: constituirea valorilor juridice sau 
recunoaşterea valorilor din celelalte sfere ale relaţii-
lor din societate se realizează prin indicarea scopuri-
lor juridice. Nicio regulă care interesează dreptul sau 
care se constituie în normă juridică nu este relevantă, 
decât prin stabilirea corespondenţelor care să confir-
me că o Les justa non este lex [34, p. 5]. 

Prin urmare, considerăm că justiţia în calitate de 
activitate a instanţelor judecătoreşti constituie princi-
palul mijloc într-o societate democratică şi modernă, 
care prin atribuţiile sale funcţionale ar veni să asigure 
maximum de armonie juridică între drepturile şi li-
bertăţile cetăţenilor, ceea ce în consecinţă ar contri-
bui la afirmarea finalităţii dreptului şi la asigurarea 
scopului suprem al acestuia, adică realizarea binelui 
comun (public). 
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Introducere. Procesul calificării infracţiunii re-
prezintă o activitate îndelungată, determinată de 

legislaţia procesual penală. Conform alin. (2) art. 113 
CP, calificarea oficială a infracţiunii se realizează la 
toate etapele procedurii penale de către persoanele care 
efectuează urmărirea penală și de către judecători. 

Scopul articolului, constituie realizarea unui stu-
diu teoretico-practic al procesului de calificare al anu-
mitor categorii de infracțiuni.

Metode aplicate şi materiale utilizate. Metodele 
aplicate în acest studiu sunt: analiza, sinteza, compara-
ţia, investigaţia ştiinţifică. Materialele folosite au fost 
preluate din: legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, 
practica judiciară națională și a României, literatura de 
specialitate atât națională, cât şi de peste hotarele țării.

Rezumatele obținute și discuții. Iniţial trebuie 
clarificat dacă fapta examinată se referă cu certitudine 
la grupa delictelor (încălcarea unor dispoziţii legale) 
sau ea constituie, pur și simplu, o faptă imorală. Dacă 
totuși fapta comisă reprezintă o încălcare a unor dispo-
ziţii legale, urmează să fie stabilit gradul ei prejudicia-
bil pentru a determina dacă ea constituie o infracţiune 
sau un delict. [1 p.16] 

Cercetare. Pornind de la etimologia cuvântului - a 
califica (din lat. qualis-calitate ), înseamnă a da o notă 
unui anumit fenomen, proces a cunoaşte calităţile sale 
principale, de asemenea aceasta presupune procesul de 
atribuire a unui fenomen, eveniment, fapte după sem-
nele sau particularităţile sale calitative unei categorii, 
specii sau gen. [2 p.25]

 În domeniul dreptului a califica faptă înseamnă a-i 
da o apreciere juridică, a alege norma juridică cores-
punzătoare care conţine elementele acesteia.[3 p.62]

Autorul rus Vl. T. Baticico, apreciază prin califica-
rea infracțiunilor – procesul de identificare și determi-
nare exactă al corespunderii elementelor calificative ale 
infracțiunii ce se întrunesc în fapta social periculoasă, 
comisă de către o persoană concretă, fapta respectivă 
fiind prevăzută în norma părții speciale al legii penale.
[4 p.21]

Un alt autor rus L. D. Gauhman, determină prin 
calificarea infracțiunii, stabilirea și fixarea juridică a 
corespunderii concrete între semnele faptice ale faptei 
săvârșite și semnele componenței de infracțiune pre-
văzute de legea penală, precum și de alte legi și/sau 
alte acte normative, trimiterile la care se regăsesc în 
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THEORETICAL-PRACTICAL INTERFERENCE REGARDING THE QUALIFICATION OF 
CRIMES

SUMMARY
The process of criminalization is intended to provide the answer if the offense has been committed or not. Respective-

ly, the importance of applying this activity in the criminal process becomes evident.Taking into account the fact that the 
offense, which is prejudicial to the criminal investigating body, will depend on the court, it will also depend on how the 
investigation of the criminal case and the equity of the punishment applied. 

The admission of an incorrect qualification results in a drastic violation of the principles enshrined in the supreme law, 
the international conventions, for which reason the understanding of the essence of criminalization is paramount in order to 
avoid the occurrence of errors in the application of the legal norms.

Keywords. Qualification, offense, criminal proceeding, constitutive elements of the offense, criminal punishment.
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dispozițiile de blanchetă ale normelor din articolele 
Părții Speciale a Codului penal.[5 p.21]

Art. 113 alin.(1) din Codul Penal al R. Moldova 
identifică prin calificare a infracţiunii determinarea şi 
constatarea juridică a corespunderii exacte între sem-
nele faptei prejudiciabile săvârşite şi semnele compo-
nenţei infracţiunii, prevăzute de norma penală.

A efectua calificarea unei infracțiuni, înseamnă a da 
acesteia o apreciere legală, a determina articolul con-
cret din Codul penal, respectiv de a stabili coraportul 
dintre un act concret al comportamentului persoanei 
și prevederea legală oferită pentru realizarea acestui 
comportament.

Calificarea exactă a infracțiunilor constituie una 
dintre cerințele importante ale legalității și dreptății, 
deoarece ea apare drept o garanție concretă a respectă-
rii drepturilor și intereselor cetățenilor.[6 p.45]

Întregul proces de calificare, la general, se fina-
lizează cu o concluzie asupra faptului care anume 
infracțiune a fost comisă de persoană în cazul respec-
tiv și norma legală al cărui articol din Codul Penal o 
cuprinde. Totuși, ținem să menționăm că calificarea se 
poate finaliza și cu constatarea faptului că fapta comisă 
nu conține elementele constituitive al unei infracțiuni, 
spre exemplu, s-a constatat că fapta a fost comisă în 
stare de legitimă apărare, care conform prevederilor 
art. 36 alin.(1) Cod Penal, nu constituie infracţiune 
fapta, prevăzută de legea penală, săvârşită în stare de 
legitimă apărare.[7]

Simpla constatare a prevederii faptei prejudiciabi-
le în legea penală nu este suficientă pentru calificarea 
acesteia drept infracţiune. O asemenea calificare poate 
fi dată numai în măsura în care fapta a fost săvârşită cu 
vinovăţie. Atât acţiunea, cât şi inacţiunea prejudiciabi-
lă trebuie să reprezinte o manifestare psihică conştientă 
şi volitivă a persoanei (art.17-19 CP). Persoana poate 
fi supusă răspunderii penale şi pedepsei penale numai 
pentru fapte săvârşite cu vinovăţie (art.6 şi 51 CP).[8 
p.24]

De ex. în fapt, s-a reținut că la 2 august 2009, pe 
fondul unui conflict cu victima V. A. N., inculpatul a 
lovit-o în mod repetat cu furca în față, fapt ce a condus 
la decesul acesteia la data de 14 august 2009, în pofida 
tratamentului medical corespunzător ce i-a fost aplicat. 
Acțiunile inculpatului, prin care victimei i-au fost ca-
uzate leziuni grave la nivelul ochilor și care au deter-
minat decesul acesteia, reprezintă infracțiunea de omor 
calificat, savârsită într-un loc public. Aceasta pentru că 
inculpatul, dacă nu a urmarit, atunci măcar a acceptat 
posibilitatea producerii morții victimei, avându-se în 
vedere că a lovit-o cu putere, cu un corp contondent 
apt să producă moartea, într-o zonă vitală. 

Circumstanța atenuantă a provocarii este prezentă, 
dat fiind că infracțiunea a fost savârșită sub stăpânirea 

unei puternice tulburări determinate de provocarea din 
partea victimei. Inculpatul a lovit victima în condițiile 
în care a fost alarmat de strigătele fiicei sale, care era 
lovită în plină stradă, în apropierea casei, cu o scândură 
de către victima aflată în stare de ebrietate. Cu aceeași 
scândură V.A.N. l-a lovit și pe inculpat, motiv pentru 
care acesta a intrat în casă, a luat o furcă, cu care i-a 
aplicat apoi, mai multe lovituri în zona feței.[9 p.12]

Conform legii penale române, excesul în cazul legi-
timei apărări înlătură caracterul penal al faptei, pe mo-
tivul producerii unei puternice tulburări sau temeri care 
a dus la depăşirea unei apărări proporţionale cu gravi-
tatea pericolului şi cu împrejurările în care s-a produs 
atacul. Totodată, în conformitate cu prevederile Codu-
lui penal al Republicii Moldova, depășirea limitelor 
legitimei apărări înlătură caracterul penal al faptei doar 
în cazul în care persoana a perceput în mod întemeiat 
că ripostează proporțional atacului, neavând posibilita-
te adecvată de a prevedea în mod rezonabil că, de fapt, 
limitele legitimei apărări sunt depășite. 

Scuza provocării în legea penală română este in-
cidentă şi micşorează răspunderea penală atunci când 
fapta prevăzută de legea penală a fost săvârşită sub stă-
pânirea unei puternice tulburări sau emoţii determinate 
de o provocare din partea persoanei vătămate. Deci, 
pentru ca ambele instituţii să fie incidente într-o cau-
ză concretă, legiuitorul român a prevăzut o condiţie ce 
se raportează la procesele psihice interne ale persoanei 
care săvârşeşte fapta prevăzută de legea penală. 

Circumstanţa atenuantă legală a provocării nu poa-
te fi reţinută dacă făptuitorul nu a avut certitudinea că 
violenţa a fost exercitată de persoana vătămată. Spre 
deosebire de legea penală română, Codul penal al Re-
publicii Moldova nu înaintează condiția unei puternice 
tulburări sau emoții provocate de către partea vătămată 
pentru a fi aplicată circumstanța atenuantă prevăzută la 
lit.g) alin.(1) art.76 CP RM.[9 p.13]

În sensul alin.(3) art.1921 CP RM, prin violenţa pe-
riculoasă pentru viaţa sau sănătatea victimei, trebuie 
de înţeles violenţa soldată cu vătămarea uşoară sau me-
die a integrităţii corporale sau a sănătăţii, ori care, deşi 
nu a cauzat asemenea urmări, comportă la momentul 
aplicării sale, datorită metodei de operare, un pericol 
real pentru viaţa sau sănătatea victimei. [10 p.67]

În conformitate cu pct.6 din Hotărârea Plenului Cur-
ţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova cu privire 
la practica judiciară în procesele penale despre sustra-
gerea bunurilor, nr.23 din 28.06.2004, [11] prin ,,vio-
lenţă periculoasă pentru viaţă şi sănătate”, urmează 
să se înţeleagă vătămarea uşoară a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii, urmată de o dereglare de scurtă durată 
a sănătăţii, sau vătămarea medie a integrităţii corpo-
rale sau a sănătăţii, care a fost urmată de dereglarea 
de lungă durată a sănătăţii, precum şi alte acţiuni care, 
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deşi nu au pricinuit vătămările menţionate, au creat la 
momentul aplicării lor un pericol real pentru viaţa şi 
sănătatea victimei”.[12 p.103]

Practicianul și doctrinarul autohton S. Crijanovschi 
opinează: „Cu ocazia cercetării circumstanţei agravan-
te de la lit.c) alin. (2) art.189 CP RM, am susţinut şi 
demonstrat că înţelesul adevărat al noţiunii „violenţă 
nepericuloasă pentru viaţă sau sănătate”, nu poate 
implica vătămarea intenţionată uşoară sau medie a inte-
grităţii corporale sau a sănătăţii; or, în această conjunc-
tură, se creează un pericol pentru sănătatea victimei. 
Astfel privite lucrurile, vătămarea intenţionată uşoară 
sau medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii cores-
punde violenţei periculoase pentru viaţă sau sănatate, 
deci ele se atribuie acţiunii adiacente de la lit.c) alin.(3) 
art.189 CP RM”.[13 p. 202-203]

Textul art. 9 din Codul de Procedură Penală al 
R.Moldova, (în continuare CPP), prevede că urmărirea 
penală și judecarea cauzei se efectuează numai dacă 
este dovedită prezenţa faptelor referitoare la existenţa 
elementelor infracţiunii. 

Potrivit art. 274 CPP, urmărirea penală se pornește 
doar dacă în cuprinsul actului comis există elementele 
infracţiunii și nu există vreuna dintre circumstanţele 
care exclud urmărirea penală. 

Este dificil de a supraestima importanța unei cali-
ficări adecvate, deoarece de ea depinde nu numai res-
pectul față de legea penală în țară, ci și de ceea ce este 
uneori mai important, destinul unei anumite persoane 
sau al unui grup de oameni, inclusiv viața și sănătatea 
lor.[14 p. 36]

În această determinare sunt reflectate toate momen-
tele de bază ale conținutului calificării infracțiunii și 
respectiv elementele ei cele mai considerabile: 

1. Calificarea se bazează pe două elemente in-
terdependente, ce sunt numite uneori factorii ce le 
condiționează - fapta comisă în realitate, ce posedă 
elementele infracțiunii, și norma de drept penal, ce 
conține componența concretă a infracțiunii; 

2. În procesul calificării are loc suprapunerea ele-
mentelor indicate; 

3. Calificarea după norma respectivă se realizează 
în acel caz, dacă rezultatul lucrului suprapus constitu-
ie stabilirea coincidenței semnelor esențiale ale faptei 
comise și prezența tuturor elementelor componenței. 
Aceste semne trebuie să coincidă între ele.

De ex. prin sentinţa Judecătoriei Botanica, mun. 
Chişinău, din 03 februarie 2014, A.B, a fost recunoscut 
vinovat şi condamnat în baza art. 187 alin. (2) lit. d) şi 
f) Cod penal, la 6 ani închisoare, cu executarea pedep-
sei în penitenciar de tip închis. Cererea de împăcare a 
părţilor a fost respinsă, ca inadmisibilă. 

Pentru a pronunţa sentinţa, instanţa de fond, în fapt, 
a constatat că, A.B. la 08.10.2013, aproximativ la ora 

02.40, s-a apropiat de pavilionul comercial ce aparţine 
SRL „Iacob”, amplasat în mun. Chişinău, bd. Dacia 37 
şi, folosindu-se de faptul că în interiorul pavilionului se 
afla doar vânzătoarea C.D., având intenţia de a sustra-
ge bunurile altei persoane, a bruscat fereastra, prin care 
parţial a pătruns în pavilion, de unde în mod deschis a 
sustras o cutie cu bani, în care erau 830 lei, părăsind 
locul comiterii infracţiunii şi cauzându-i părţii vătăma-
te o daună considerabilă. Pe baza stării de fapt expuse 
mai sus, confirmată de probele administrate, instanţa a 
reţinut că, în drept, faptele inculpatului întrunesc ele-
mentele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 
187 alin.(2) lit. d) şi f) Cod penal – jaful, adică sustra-
gerea deschisă a bunurilor altei persoane, săvârşită prin 
pătrunderea în locul pentru depozitare, cu cauzarea de 
daune considerabile.

Legalitatea şi temeinicia sentinţei de condamnare 
în termenul şi modul prevăzut de art. 401- 402 Cod de 
procedură penală, a fost atacată cu apel de către incul-
pat şi apărătorul acestuia, prin care s-a solicitat casarea 
sentinţei, rejudecarea cauzei şi pronunţarea unei noi 
hotărâri prin care acţiunile lui A.B. să fie încadrate în 
prevederile art. 186 Cod penal, iar procesul penal în 
privinţa ultimului să fie încetat în baza art. 109 Cod pe-
nal, în legătură cu împăcarea părţilor. Apelanţii au in-
vocat în argumentarea cererii declarate că recalificarea 
acţiunilor săvârşite de inculpat din prevederile art. 187 
în cele ale art. 186 Cod penal, denotă faptul că inculpa-
tul a fost ferm convins de comiterea unei sustrageri în 
mod ascuns, fiind sigur că nu a fost văzut de nimeni.

În partea descriptivă a deciziei adoptate, instanţa 
de apel a statuat că în acţiunile inculpatului nu pot fi 
reţinute elementele constitutive ale infracţiunii de furt, 
deoarece partea vătămată C.D. a declarat că a văzut 
momentul când mâna inculpatului a pătruns în pavili-
on şi a sustras cutia în care se aflau 830 lei. Totodată, 
vinovăţia inculpatului se mai conchide şi din declara-
ţiile date de martorii P.R., T.D., G.V., P.V., care au ex-
pus circumstanţele de fapt ale cauzei aşa cum le erau 
cunoscute şi care indubitabil demonstrează săvârşirea 
anume a infracţiunii de jaf de către A.B..

Instanţa de apel a rezultat din faptul că probele enun-
ţate mai sus dovedesc cert că partea vătămată a văzut 
momentul sustrageri banilor şi imediat după aceasta a 
reacţionat prin strigăt, care a fost auzit de cei prezenţi 
lângă gheretă, inclusiv şi de inculpat, care fiind conşti-
ent că a fost observat de victimă, pe care a deposedat-o 
de bunuri,a fugit de la locul comiteri infracţiuni în ve-
derea intrării în posesie a banilor sustraşi.[15]

Situație respectivă, însă cu un specific corespunză-
tor, întâlnim și la delimitarea jafului de tâlhărie. 

Astfel, pericolul pe care îl prezintă violenţa pen-
tru viaţa sau sănătatea victimei este criteriul principal 
care deosebeşte tâlhăria de jaful săvârşit cu aplicarea 
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violenţei nepericuloase pentru viaţa sau sănătatea per-
soanei sau cu ameninţarea aplicării unei asemenea vi-
olenţe (lit.e) alin.(2) art.187 CP RM din 2002). Acest 
criteriu este mijlocul optim de diferenţiere după carac-
terul prejudiciabil al celor două forme „violente” ale 
sustragerii, sus-amintite.

Revenind la caracterizarea violenţei periculoase 
pentru viaţă sau sănătate, menţionăm că această vio-
lenţă, concretizată în vătămarea gravă a integrităţii cor-
porale sau a sănătăţii, constituie una dintre circumstan-
ţele agravante ale tâlhăriei. Spre deosebire de aceasta, 
violenţa periculoasă pentru viaţă sau sănătate, concre-
tizată în vătămarea medie sau uşoară a integrităţii cor-
porale sau a sănătăţii, reprezintă indicele variantei-tip 
a tâlhăriei”[16 p.112-113], respectiv prezența acestei 
circumstanțe și condiționează stabilirea calificativului 
specific infracțiunii de tâlhărie.

În conformitate cu alin.(1) art.51 CP RM, temeiul 
real al răspunderii penale îl constituie fapta prejudicia-
bilă săvârşită, iar componenţa infracţiunii, stipulată în 
legea penală, reprezintă temeiul juridic al răspunderii 
penale. 

În acelaşi timp, potrivit art.15 CP RM, gradul preju-
diciabil al infracţiunii se determină conform semnelor 
ce caracterizează elementele infracţiunii: obiectul; la-
tura obiectivă; subiectul; latura subiectivă. Din analiza 
acestor prevederi ale legii penale se desprinde că – de 
rând cu obiectul infracţiunii, latura obiectivă a infracţi-
unii şi latura subiectivă a infracţiunii – subiectul infrac-
ţiunii constituie unul dintre elementele constitutive ale 
infracţiunii.[17 p.9]

În concluzie, ținem să menționăm că calificarea 
faptei se realizieză atât în faza de urmărire penală de 
către organul de urmărire penală, cât și de către instanța 
de judecată în procesul de judecare a cauzei, în situația 
când cercetând probele acumulate instanța de judecată 
constată că inculpatul a comis o altă faptă decât cea pe 
care se învinuiește, sau au apărut noi circumstanțe în 
instanţa, la cererea procurorului, se amână examinarea 
cauzei pe un termen de până la o lună şi o restituie 
procurorului pentru efectuarea urmăririi penale privind 
această infracţiune sau pentru reluarea urmăririi pena-
le, în modul stabilit la art.287 CPP, pentru formularea 
unei învinuiri noi şi înaintarea acesteia inculpatului, cu 
participarea apărătorului. 

În acest context de către CSJ au fost elaborate un șir 
de recomandări menite să reglementeze buna aplicarea 
și interpretare a normelor legale de către organul de 
urmărire penală și instanțele de judecată.

Sigur acest fapt este condiționat atât de diversitatea 
interpretărilor care sunt efectuate pentru faptele comi-
se, cât și pentru aprecierea gradului de vinovăție a per-
soanei pentru fapta comisă și stabilirea unei sancțiuni 
proporționale, deorece de buna aplicare a legii pe-

nale de către autoritățile împuternicite cu asemenea 
atribuții depinde realizarea eficientă a justiției, restabi-
lirea echității sociale și sporirea încrederii societății în 
justiția națională.
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Introducere. Problema corelaţiei principiului 
egalităţii de drept cu răspunderea juridică poa-

te fi abordată din mai multe perspective: din punc-
tul de vedere al fundamentelor social-juridice, ce le 
condiţionează legătura reciprocă strânsă; prin prisma 
interpretării răspunderii juridice ca formă de mani-
festare a egalităţii în drept; prin prisma apărării egali-
tăţii în drepturi prin măsuri reglementate de instituţia 
răspunderii juridice etc. Este evident că orice abor-
dare din cele menţionate este actuală atât din per-
spectivă teoretică, cât şi din perspectivă practică. De 
asemenea, este evidentă necesitatea unor studii teo-
retice asupra acestui fenomen. Însă, pentru realizarea 
obiectivelor temei noastre, este nevoie de evidenţie-
rea acelor aspecte corelative ce reflectă interacţiunea 
reală a egalităţii de drept cu răspunderea juridică.

Scopul studiului îl constituie analiza unității de 
idealuri ale instituției răspunderii juridice și egalității 
în drept, manifestarea egalității în cadrul instituției 
răspunderii juridice, dar și a realizării ei în strictă 
concordanță cu respectarea principiului egalității de 
drept al subiecților.

Metode utilizate şi materiale aplicate. Studiul 
realizat se fundamentează pe studierea doctrinei, a 
legislaţiei şi a practicii judiciare existente în dome-

niul studiat. Au fost aplicate metodele de cercetare: 
logică, sistematică, istorică şi comparativă.

Rezultate obținute și discuții. Principiul egalită-
ţii este unul pe care se fundamentează orice stat de-
mocratic şi, de fapt, este unul dintre pilonii de bază ai 
statului de drept. Aceste două fenomene (democraţia 
şi statul de drept) sunt de neconceput fără egalita-
tea consfinţită juridic a tuturor membrilor societăţii. 
Doar consfințirea juridică a egalităţii şi respectarea 
literei legii reprezintă o condiţie de edificare a sta-
tului de drept. De aici devine evidentă posibilitatea 
abordării a două ipostaze ale egalităţii: egalitatea de 
jure şi cea de facto [1, p.20].

Răspunderea juridică, aşa cum e definită de cei 
mai mulţi autori, impune egalitate. Spunem că im-
pune întrucât devine imperativă aplicarea normelor 
juridice ce reglementează răspunderea atunci când 
un subiect, indiferent de orice criteriu, încalcă le-
gea. Astfel, oricare ar fi calităţile subiectului vino-
vat, acesta va răspunde conform legii pentru viola-
rea normei juridice. Aici se evidenţiază cel mai bine 
egalitatea manifestată în cadrul instituţiei răspunderii 
juridice [2, p. 181].

Dar a vorbi despre manifestarea egalităţii în ca-
drul instituţiei răspunderii juridice pare mai oportun 

CZU - 340.13

PROBLEMATICA CORELAȚIEI PRINCIPIULUI EGALITĂȚII DE DREPT 
CU RĂSPUNDEREA JURIDICĂ

Adelina FLOREA,
doctor în drept, conferențiar universitar interimar

Ecaterina BALTAGA,
doctor în drept, conferențiar universitar

REZUMAT
Sfera noțiunii de răspundere este foarte largă, toate acțiunile umane fiind succeptibile să genereze o formă sau alta de 

răspundere. Problematica corelației principiului egalității de drept cu răspunderea juridică poate fi abordată din mai multe 
perspective, din această cauză este evidentă necesitatea unor studii teoretice asupra acestui fenomen, fapt ce și-a găsit re-
flectare în articolul dat.

Cuvinte-cheie: răspundere juridică, principiul egalității de drept, ideal juridic, realitate juridică, construcție normativă 
de drept. 

THE PROBLEMATICS OF THE CORRELATION OF THE PRINCIPLE OF EQUALITY OF LAW 
WITH LEGAL LIABILITY

SUMMARY
The scope of the notion of accountability is very broad, with all human actions being likely to generate some form of li-

ability. The question of the correlation of the principle of equality of law with legal liability can be approached from several 
perspectives, which is why it isobvious the necessity of theoretical studies on this phenomenon, which has been reflected 
in the given article.

Keywords: legal liability, the principle of equality of law, legal ideal, legal reality, normative construction of law.



26 DECEMbRiE 2018

JURNALUL  JURIDIC  NAȚIONAL:  TEORIE  ȘI  PRACTICĂ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ЮРИДИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ: ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА •  NATIONAL  LAW  JOURNAL:  TEORY  AND  PRACTICE

atunci când se porneşte de la originile sociale ale 
principiului egalităţii.

Egalitatea juridică se referă la aspectele vieţii 
sociale care direct şi nemijlocit caracterizează pa-
rametrii calitativi de existenţă şi funcţionare a unei 
societăţi organizate în stat. Omenirea nu fără temei 
a recunoscut-o drept cea mai importantă condiţie, 
formă universală şi cel mai relevant indicator al dez-
voltării normale şi dinamice a societăţii. Din aceste 
considerente e dificil a-i contrazice pe Thomas More, 
care a concluzionat ”că pentru bunăstarea comună 
există o singură soluţie - a declara egalitatea abso-
lută a tuturor” [3, p. 58]. O opinie similară regăsim 
şi la A. P. kunitsin, care subliniază ”că introducerea 
egalităţii absolute şi a libertăţii absolute reprezintă cel 
mai simplu remediu de a aduce toate clasele sociale la 
starea de cea mai înaltă împlinire” [4, p. 647]. În ace-
laşi context, Jean Meliet considera că „răul dintâi este 
reprezentat de decalajul existent între diferite stări şi 
situaţii în care se află oamenii”. Astfel, devine evident 
că, tocmai din aceste considerente, problemele ce ţin 
de esenţa egalităţii juridice, de fundamentele sale so-
cial-filozofice şi de principalele caractere specifice 
ale formării ei, constituie obiectul atenţiei continue 
şi permanente a teoreticienilor preocupați de studiul 
statului și al dreptului [5, p.117]. 

Egalitatea reprezintă un fenomen complex şi, tot-
odată, complicat. Ea se exprimă în cele mai diverse 
forme şi apare, mai întâi de toate, ca o idee, ideal şi 
înţelegere între oameni, în care se acumulează şi se re-
flectă experienţa de comunicare a oamenilor. Această 
experienţă se integrează şi dobândeşte o formă comu-
nă. Egalitatea este abordată ca un sistem real de relaţii 
sociale [6, p. 330].

Conexiunea reciprocă dintre principiul egalităţii de 
drept şi răspunderea juridică are un caracter specific. 
Acest lucru se explică prin faptul că principiul egali-
tăţii de drept transformă instituţia răspunderii juridice 
într-o instituţie juridică ce egalează poziţia subiecte-
lor de drept din punctul de vedere al răspunderii. O 
atare abordare a problemei ar fi în stare să soluţioneze 
probleme teoretice ce ţin de complementarea viziuni-
lor ştiinţifice asupra naturii, scopului, principiilor şi 
principalelor caractere ale răspunderii juridice, dar şi 
să intensifice acţiunea normelor răspunderii juridice 
prin direcționarea atenţiei spre egalitatea tuturor su-
biectelor raporturilor juridice ce iau naştere în baza 
acestor norme, egalitate apărută în virtutea atitudinii 
lor identice vizavi de obiectul protejat de aceste nor-
me.

Pe lângă cele menţionate, respectiva analiză arată 
că expresia ”egalitate de fapt” este cel mai des uti-
lizată în situaţiile când e necesară caracterizarea fie 
a unui principiu, fie a rezultatului final al realizării 

răspunderii juridice într-o ramură concretă a dreptu-
lui. De exemplu, vorbind despre egalitate ca princi-
piu al răspunderii juridice, V. V. Maltsev indică: „...
egalitatea este dualistă în cadrul răspunderii, întrucât 
conţinutul acesteia prefigurează egalitatea de drept şi 
egalitatea de facto realizată prin ceea ce s-a săvârşit 
[7, p. 149]”. Mai mult decât atât, ştiinţa dreptului pe-
nal menţionează că şi la realizarea egalităţii faptice 
„în sfera dreptului penal contribuie aplicarea altor 
principii juridice, şi anume a celui al echităţii, care 
permite ca la individualizarea pedepsei să se ţină cont 
de particularităţile cazului şi de cele ale subiectului 
vinovat de comiterea infracţiunii concrete, de exem-
plu, meritele acestuia, situaţia familială, vârsta, gra-
dul de maturitate socială etc., astfel încât să se aleagă 
sancţiunea care va corespunde cel mal bine gradului 
său de vinovăţie. Tocmai în virtutea faptului că toţi 
cei vinovaţi sunt diferiţi, cu trecut diferit, cu motive 
şi porniri diferite în ceea ce priveşte determinarea la 
comiterea infracţiunii, tot aşa sunt diferite măsurile 
de corectare şi limitele răspunderii pentru fapte ana-
logice sau identice, iar uneori sunt diferite chiar şi 
formele răspunderii juridice [8, p. 89]”. Ţinând cont 
de acestea, rezultă că afirmaţia conform căreia egali-
tatea de fapt este în mod obligatoriu reprezentată de 
răspundere identică pentru comiterea aceleiaşi fapte 
ilicite, este nefondată ştiinţific. În legătură cu aceas-
ta, specialiştii în domeniu menţionează că „fixarea 
principiului egalităţii în această formă de manifestare 
(răspundere egală pentru fapte identice) ar însemna 
proclamarea „egalizării” în sfera justiţiei penale, ape-
lul la o „justiţie mecanică”, întru realizarea căreia nu 
ar fi necesară nici prezenţa instanţei, nici examinarea 
cauzei în instanţă, întrucât ar fi suficientă existenţa 
cuiva care ar lua deciziile în baza acestei afirmaţii [9, 
p. 89]”.

În acest fel, egalitatea de fapt în cadrul răspunde-
rii juridice este rezultatul aplicării egalităţii juridice 
a subiectelor cu capacitate de exerciţiu la realizarea 
acestei instituţii juridice. Aici trebuie să fim de acord 
cu V. V. Maltsev, care menţionează referindu-se la 
răspunderea penală că „egalitatea în cadrul răspun-
derii” se manifestă atât în plan de creaţie legislativă 
(egalitate de drept), cât şi în planul realizării dreptului 
(egalitate de fapt) [7, p. 150].

Adăugăm că egalitatea este prezentă în tot proce-
sul de realizare a răspunderii juridice, ceea ce-i face 
pe toţi egali in faţa normelor ce reglementează răs-
punderea juridică pentru fapte ilicite. Chiar pornind 
de la ideea prezumţiei nevinovăţiei, vedem că aceasta 
i se aplică oricui până la proba contrară. Or, indiferent 
de caracterul subiectului şi de informaţia de care dis-
punem, nu putem acuza şi trage la răspundere pe aces-
ta, fără a aduce dovezi ce probează vinovăţia. Aici se 
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manifestă mai întâi de toate egalitatea subiectelor în 
instituţia răspunderii juridice. Ulterior, după dovada 
vinovăţiei, fiecare subiect va răspunde, ceea ce din 
nou este o manifestare a egalităţii. Totuşi egalitatea 
respectivă nu e absolută, ceea ce am menţionat şi an-
terior. Ea este limitată de circumstanţe cu semnificaţie 
juridică ce individualizează răspunderea juridică a su-
biectului. Or, fiecare răspunde pentru fapta ilicită ce 
a comis-o, aplicându-i-se sancţiunea corespunzătoare 
situaţiei concrete în care a fost comisă această faptă 
ilicită. Chiar şi dacă sancţiunile ar fi diferite pentru 
aceeaşi faptă ilicită, acest lucru nu este decât o mani-
festare a egalităţii. Egalitatea subiectelor, în cazul dat, 
constă în încadrarea răspunderii fiecăruia în limitele 
în care prevede legea. Astfel, sîntem cu toţii egali în 
faţa instituţiei răspunderii juridice, în virtutea faptului 
că fiecare răspunde pentru nesocotirea şi încălcarea 
legii şi în virtutea faptului că răspunderea fiecăruia 
se limitează de circumstanţele concrete în care a fost 
comisă fapta ilicită corespunzătoare. Or, egalitatea în 
cadrul răspunderii juridice are un caracter general, 
obligând pe fiecare vinovat de încălcarea legii să su-
porte consecinţele juridice negative reglementate de 
lege.

Problema idealurilor egalităţii de drept şi a răspun-
derii juridice este actualizată în ştiinţa contemporană 
a dreptului. Aceasta se explică prin necesitatea funda-
mentării teoretice clare a noţiunii „stat de drept” şi a 
idealurilor în baza cărora ia naştere acesta [10, p.12].

Idealurile egalităţii de drept şi a răspunderii juridi-
ce reprezintă nişte formaţiuni spirituale fundamentale, 
de pe a căror poziţii se realizează fundamentarea le-
gităţilor de formare şi funcţionare a statului de drept. 
”Statul de drept, - menţionează A. S. Mordovets, - este 
astfel înţeles în virtutea principiului limitării propriei 
voinţe prin raporturile reale obiective fundamentate 
pe libertatea şi egalitatea participanţilor acestora. Prin 
aceasta, principiul libertăţii şi egalităţii drepturilor 
omului determină limitele activităţii de legiferare şi 
de aplicare a dreptului de către stat. Asigurarea con-
comitentă a drepturilor şi a libertăţilor democratice 
reprezintă obligaţia statului” [11, p. 56].

Idealurile egalităţii de drept şi a răspunderii juri-
dice există în afara individului, îl influenţează şi sunt 
acceptate de către acesta drept nişte etaloane de com-
portament. Ele reflectă atitudinea oamenilor faţă de 
necesitatea reglementării juridice a comportamentului 
lor şi reprezintă cumulul cunoştinţelor şi valorificării 
care determină cele mai eficiente metode, mijloace 
şi scopuri ale impactului normativ asupra persoanei, 
colectivelor, statului. Nu se poate face abstracţie de 
faptul că actualitatea şi plenitudinea conţinutului ide-
alurilor juridice sunt cu atât mai mari, cu cât sunt mai 
apropiate de puncte critice ale activităţii normative a 

statului. Nu există dubii că anume egalitatea, dreptul, 
faptele ilicite, răspunderea juridică reprezintă acele 
segmente ale laturii juridice a vieţii omului, care au 
cea mai mare tangenţă cu interesele vitale ale omului 
luat separat şi a societăţii în întregime. De aceea re-
cunoaştem că idealurile egalităţii de drept şi a răspun-
derii juridice aparţin segmentelor indicate şi prezintă 
o deosebită importanţă atât din punct de vedere teore-
tic, cât şi din punct de vedere aplicativ.

Idealurile egalităţii de drept şi a răspunderii juridi-
ce includ indici de orientare pentru comportamentul 
cu semnificaţie juridică şi pentru soluţionarea proble-
melor de natură juridică fundamentate ştiinţific şi do-
vedite prin practică.

Semnificaţia istorică, sensul şi valoarea idealului 
egalităţii de drept constau în faptul că acesta inclu-
de în sine afirmarea poziţiilor egale de la origini ale 
„drumului” vieţii fiecărui individ („egalitate de opor-
tunităţi”) şi identicitatea accesului la izvoarele bogă-
ţiilor sociale.

Idealul egalităţii de drept reflectă cele mai diverse 
niveluri şi laturi ale inegalităţii de facto a persoane-
lor. Doar se cunoaşte că anume inegalitatea oameni-
lor naşte idealul egalităţii de drept. Aici se regăseşte 
esenţa legăturii dintre egalitate şi inegalitate. Dialec-
tica egalităţii şi inegalităţii constă anume în aceea că 
inegalitatea serveşte egalităţii, iar egalitatea duce la 
inegalitate [10, p.63].

Inegalitatea de facto a oamenilor cuprinde şi ine-
galitatea naturală şi cea socială.

Inegalitatea naturală este inegalitatea oamenilor 
de la origini. Tocmai această inegalitate reprezintă 
unul dintre motivele primare ale idealului egalităţii 
de drept.

Existenţa tuturor formelor dreptului de proprietate 
- de la privată la cea publică - condiţionează miezul 
idealului egalităţii de drept în plan social. Egalita-
tea este determinată de atitudinea faţă de proprieta-
te, această atitudine determină tot restul ce cuprinde 
existenţa persoanei, existând aici şi legătura de cauza-
litate. Aici sunt regăsite motivele inegalităţii sociale 
a oamenilor. Punerea problemei despre idealul ega-
lităţii de drept, bazată pe idei de identitate a libertă-
ţii, răspunderii şi echităţii tuturor în sfera economică, 
este determinată de inegalitatea socială. Aceste idei 
reflectate în idealul egalităţii persoanelor în faţa legii 
şi a egalităţii în drepturi sunt cu atât mai importante, 
cu cât este mai diversă viaţa socială.

Idealul egalităţii de drept conţine în sine funda-
mentarea şi raţiunea unui comportament posibil, obli-
gatoriu sau interzis. În această calitate el apare drept 
model de comunicare juridică între oameni şi indiciu 
de orientare a dezvoltării social-juridice a societăţii. 
Din aceste considerente, idealul egalităţii de drept 
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poate fi şi este un izvor al creaţiei legislative şi un 
indiciu de orientare a practicii juridice. Acesta mai 
poate semnaliza nivelul de corespundere a realităţii 
juridice cu ideile egalităţii de drept. De aceea, egali-
tatea reprezintă un ideal, valoare a întregii omeniri, 
garanţie a ordinii sociale, politice, de drept, este un 
criteriu de evaluare a corespunderii idealului cu reali-
tatea din sfera importantă din punct de vedere social, 
în care se implementează acesta [10, p. 64].

Necesitatea, alta ca idee juridică, conţine înţele-
sul nevoii de drept în viaţa omului în scopul afirmării 
şi apărării libertăţii și egalității lor. Aceasta exprimă 
un sistem de închipuiri despre interdicţii şi obliga-
ţii ce indică asupra comportamentului care e de do-
rit să nu fie urmat sau care e obligatoriu a fi urmat 
cu sancţiunea aplicării măsurilor de constrângere de 
stat. Doar societatea nici nu-şi imaginează libertate 
nemărginită. Libertatea, ca măsură de comportament 
egală pentru toţi, are nevoie de constrângere, inclu-
siv de aşa constrângere precum este cea reprezentată 
de răspunderea juridică. Constrângerea aici cuprinde 
atât elementul pozitiv, cât şi cel negativ al răspunderii 
juridice. în cazul celui pozitiv, idealul are un impact 
decisiv asupra motivaţiei comportamentului legal al 
persoanei. În acest sens, idealul răspunderii juridi-
ce se transformă în calitate a omului şi unul dintre 
elementele de structură a personalităţii ce determină 
comportamentul acesteia.

În cadrul construcției răspunderii juridice strâns 
legate de idealul egalității sunt și alte categorii ca ne-
cesitate, libertatea și echitatea.

În acest fel, necesitatea ca fenomen juridic este le-
gată de prevenirea comportamentului ilicit prin inter-
mediul prescripţiilor juridice negative ce exprimă ide-
ea constrângerii juridice. Existenţa acestor prescripţii 
face trimitere la existenţa libertăţii şi a răspunderii 
juridice. De aceea, necesitatea în drept presupune 
unitatea dintre libertate şi răspundere. La rândul său, 
răspunderea cuprinde în sine necesitatea şi libertatea. 
Sensul idealului răspunderii rezultă anume din aceea 
că aceasta este produsul contopirii libertăţii şi nece-
sităţii în drept.

În plus, idealul răspunderii în drept reflectă şi ide-
ea echităţii. În calitate de ideal, echitatea reprezintă 
etalonul acceptat de conştiinţa societăţii, a comuni-
cării dintre oameni. Sensul acesteia este de „a stabili, 
găsi, edifica, construi un etalon al faptelor oamenilor” 
[12, р. 21].

În raport cu răspunderea juridică, echitatea ia as-
pectul măsurii, etalonului reacţiei la o faptă sau alta. 
Exprimându-se în răspunderea juridică, echitatea con-
feră răspunderii un caracter fundamentat din punct de 
vedere etic. Prin aceasta se şi explică de ce idealul 
răspunderii în drept tinde să fie măsura reacţiei echi-

tabile. Menţionăm că instituţia răspunderii are de la 
bun început menirea de a asigura aplicarea echitabilă 
a pedepsei persoanei vinovate. Acest lucru semnifi-
că, fără doar şi poate că echitatea are capacitatea de 
a programa nu doar reacţia la comiterea faptei ilicite, 
dar şi ordinea realizării ei în raport cu vinovatul. De 
aici şi apropierea idealurilor răspunderii juridice şi a 
echităţii. Aici, urmează să fim de acord cu V. M. La-
zarev, care menţionează: „...Pe semne că nu va fi con-
siderată o exagerare dacă afirmăm că răspunderea ju-
ridică reprezintă echitatea socială, transferată în sfera 
realităţii juridice, în general, şi în sfera de apărare a 
ordinii de drept, în particular” [13, р. 57].

În acest fel, idealul răspunderii juridice acumulea-
ză ideile libertăţii, necesităţii şi a echităţii în societate. 
Iar idealul egalităţii juridice tinde să ia formă norma-
tivă şi să transforme această egalitate în reglator al 
comportamentului uman. De aici devine evidentă le-
gătura dintre idealurile răspunderii juridice şi al ega-
lităţii de drept, determinarea reciprocă a lor, precum 
şi imposibilitatea existenţei separate a acestora. De 
aceea se poate şi chiar trebuie să se pună problema 
unităţii de idealuri - idealul unităţii dintre principiul 
egalităţii de drept şi răspunderea juridică în societa-
te. Doar fiind indisolubil legate între ele, acestea re-
prezintă ideile fundamentale ale statului de drept. În 
această calitate ele sunt deosebit de importante pentru 
devenirea statului nostru de drept.

Menţionăm că regimul politico-juridic anterior, 
cel sovietic, practic neutraliza idealul unităţii dintre 
egalitate şi răspundere, excluzând statul, organizaţiile 
de stat, persoanele cu funcţii de răspundere din sfera 
de acţiune a principiului egalităţii în faţa răspunderii 
juridice.

Unitatea dintre idealurile egalităţii de drept şi a 
răspunderii juridice se înrâuresc nu doar în bazele 
ideologice ale statului de drept. Această unitate are 
o semnificaţie deosebită şi pentru fundamentarea şi 
înţelegerea calităţilor importante, din punct de vedere 
juridic, ale personalităţii.

Ştiinţele sociale au contribuit, la rândul lor, la fun-
damentarea importanţei rolului egalităţii de drept şi 
răspunderii juridice în formarea modelului ideal al 
personalităţii de drept. Însă, deocamdată nu putem 
afirma că ideea formării „personalităţii de drept” în 
baza unităţii indisolubile dintre egalitatea de drept şi 
răspunderea juridică s-a fundamentat în teoria şi prac-
tica dreptului. Între timp, anume aceste începuturi pun 
bazele respectivei noţiuni.

Idealul „personalităţii de drept” este de neimagi-
nat fără egalitate în drepturi şi egalitate în faţa legii şi 
nici fără reflectarea ideii de răspundere. Idealul „per-
sonalităţii de drept” unifică într-un tot întreg ideile ju-
ridice ale egalităţii de drept şi răspunderii, iar în acest 
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mod creează o premisă a egalităţii persoanei cu toţi 
subiecţii sistemului de drept al societăţii, inclusiv cu 
statul, în raport cu răspunderea juridică.

Concluzii. Istoria dovedeşte că respectarea idei-
lor referitoare la egalitatea de drept şi a răspunderii 
juridice reprezintă o necesitate, întrucât doar în acest 
caz este posibilă stabilirea unei ordini sociale stabile 
şi fireşti.

Conţinutul principiului egalităţii şi răspunderii în 
drept se fundamentează pe idei, precum este necesi-
tatea respectării imperativelor normelor răspunderii 
juridice, interdicţiilor de a încălca legea procesua-
lă, ce reglementează realizarea răspunderii juridice, 
egalitatea apărării drepturilor şi libertăţilor omului şi 
cetăţeanului, egalitatea în dreptul de a beneficia de 
asistenţă juridică atât a celui pătimit, cât şi a celui vi-
novat, egalitatea tuturor participanţilor la procesul de 
realizare a răspunderii juridice în raport cu necesita-
tea executării obligaţiilor procesuale corespunzătoare, 
egalitatea în raport cu lipsa de privilegii procesuale şi 
inevitabilitatea reacţiei negative a statului, egalitatea 
în ceea ce priveşte aplicarea echitabilă a sancţiunilor 
punitive şi de încurajare etc.

În această manieră, închipuirea deplină şi cuprin-
zătoare despre idealurile egalităţii de drept şi a răspun-
derii juridice se întemeiază pe ideile fundamentale, 
precum necesitatea, libertatea şi echitatea, reglemen-
tate de lege. Acest lucru semnifică însă că aceste în-
chipuiri se formează în urma valorificării realităţii 
juridice ce se referă la drept-încălcare a dreptului-
răspundere. De aceea, idealurile indicate reprezintă o 
proiecţie sau o expresie specifică a capacităţilor regu-
latorii ale dreptului, egalităţii, încălcărilor dreptului şi 
răspunderii juridice în cadrul ideologiei dreptului.
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Introducere. După cum se cunoaște, ramura drep-
tului civil este una fundamentală în sistemul de 

drept contemporan şi constituie piatra de temelie a drep-
tului privat. Pe cât de importantă este aceasta, pe atât 
de complexă și dificilă, moment atestat nu doar de către 
studenții facultăților de drept, dar și de către practicieni.

Dincolo de aceasta, trebuie să recunoaștem că pen-
tru profesia de jurist această ramură a dreptului (ca dis-
ciplină) este una indispensabilă, ceea ce a condiționat 
manifestarea unui interes teoretic deosebit față de cele 
mai importante instituții de drept civil. Printre acestea, 
cu siguranță se află și instituția patrimoniului – instituție 
centrală în cadrul domeniului drepturilor civile reale. 

Scopul studiului. Pornind de la complexitatea deo-
sebită a instituției în cauză, în cele ce urmează ne propu-
nem să elucidăm, în baza teoriei și a legislației civile în 
domeniu: noțiunea patrimoniului, elementele acestuia, 
caracterele sale juridice și funcțiile pe care le exercită. 
Într-un final, ținem să contribuim la înțelegerea esenței 
instituției patrimoniului prin oferirea de explicații și 
exemplificări relevante. 

Patrimoniu: noţiune şi elemente. Etimologic, cu-
vântul patrimoniu provine din latinescul patrimonium, 
derivând de la pater familias, care era proprietarul în-
tregii averi familiale (patrius înseamnă al tatălui sau 
părintesc). În trecut, noţiunea patrimonium desemna 
bunurile unei familii, bunuri moştenite de la tată sau de 
la părinţi. Din momentul apariţiei monedei, noţiunea 
de patrimoniu a primit contur, cuprinzând toate bunuri-
le considerate ca valoare contabilă, adică reprezentând 
o sumă de bani: familia pecuniaqur.

În prezent, orice persoană fizică şi juridică este 
titulară de drepturi subiective şi obligaţii corelative. 
Acestea pot fi privite în mod separat ut singuli, cât şi 
în totalitatea lor ca o universalitate juridică. Totalitatea 
acestor drepturi şi obligaţii formează o entitate juridică 
distinctă denumită – patrimoniu. 

Patrimoniul, fiind o pură abstracţie juridică, nu 
trebuie confundat cu drepturile şi obligaţiile care se 
găsesc în conţinutul său, care sunt doar elementele 
componente ale patrimoniului şi pot fi analizate de 
sine stătător facându-se abstracţie de orice legătură cu 
celelalte drepturi şi obligaţii ale aceleiaşi persoane.

Definiție. La nivel legislativ, potrivit art. 284 din 
Codul civil al Republicii Moldova (în continuare – 
CC al RM): „(1) Patrimoniul reprezintă totalitatea 
drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale (care pot fi 
evaluate în bani), privite ca o sumă de valori acti-
ve şi pasive, strâns legate între ele, aparţinând unei 
persoane fizice sau juridice determinate. (2) Toate 
bunurile persoanei fizice sau juridice fac parte com-
ponentă a patrimoniului ei”. În același timp, art. 285 
din CC al RM precizează: „(1) Bunuri sunt toate 
lucrurile susceptibile apropierii individuale sau co-
lective şi drepturile patrimoniale. (2) Lucrurile sunt 
obiectele corporale în raport cu care pot exista drep-
turi şi obligaţii civile.”

În doctrină, este acceptat faptul că, în sens econo-
mic, patrimoniul desemnează totalitatea bunurilor ce 
constituie averea unei persoane. Este vorba despre 
bunurile destinate să satisfacă nevoile de consum ale 
unei persoane sau, altfel spus, averea unei persoane. În 
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acest sens, patrimoniul cuprinde capitalul și veniturile, 
dar nu cuprinde bunuri viitoare.

În sens juridic, prin patrimoniu se înțelege totali-
tatea drepturilor şi obligaţiilor cu conţinut economic 
(evaluabile în bani, pecuniare) care aparţin unei per-
soane. Ca urmare, patrimoniul subzistă chiar dacă ar fi 
compus numai din datorii/obligații sau dacă valoarea 
acestora este mai mare decât cea a drepturilor. În acest 
sens, patrimoniul include și drepturile și datoriile vii-
toare.

Așadar, din componenţa patrimoniului fac parte 
drepturile şi obligaţiile corelative care au un conţi-
nut economic, denumite – patrimoniale. În mod co-
respunzător, nu fac parte din patrimoniu drepturile 
și obligațiile lipsite de valoare economică, respectiv, 
drepturile și obligațiile personal nepatrimoniale (chiar 
dacă încălcarea unui asemenea drept poate da naştere 
unui drept de creanţă).

De asemenea, obligaţiile corelative drepturilor ab-
solute (obligaţiile negative generale, opozabile erga 
omnes) nu intră în patrimoniu, fiind generale şi abs-
tracte, neavând valoare economică propriu-zisă.

Elementele patrimoniului. Patrimoniul cuprinde în 
sine:

Latura activă (activul) – - este format din totalitatea 
drepturilor cu conţinut economic. În activul patrimoni-
al intră: toate drepturile reale (de exemplu, dreptul de 
proprietate asupra unor bunuri, dreptul de superficie 
asupra unui teren, dreptul de uzufruct asupra unor bu-
nuri etc.) şi toate drepturile de creanţă/personale (de 
exemplu, dreptul de a primi preţul pentru bunul vân-
dut, dreptul de a se restitui suma împrumutată etc.).

Latura pasivă (pasivul) – - este formată din totalita-
tea datoriilor/obligaţiilor cu conţinut economic pe care 
le are o persoană. În pasivul patrimonial intră: obligaţi-
ile obişnuite: obligația de a da (obligația de a transmite 
sau a constitui un drept real), obligația de a face (adică 
de a executa o prestație pozitivă) şi obligația de a a nu 
face, ceea ce, în lipsa acestei obligații ai putea să faci; 
obligaţiile reale (propter rem) şi obligaţiile opozabile 
şi terţilor (scriptae in rem).

Important este de precizat că activul patrimonial 
nu se confundă cu întreg patrimoniul, acesta existând 
chiar şi atunci când pasivul depăşeşte activul, adică în 
cazul în care o persoană are mai multe datorii (obliga-
ţii) decât creanţe (drepturi).

Din punct de vedere economic, activul patrimonial 
poate fi împărțit în:

capital – - reprezintă expresia valorică a unor bu-
nuri ce fac parte din patrimoniul unei persoane. El 
poate fi: productiv, adică producător de venituri (de 
exemplu, un imobil care a fost închiriat și produce chi-
rii, un număr de acțiuni reprezentând participarea la 
constituirea capitalului social al unei societăți și care 

vor produce dividende, un număr de obligațiuni emise 
de o societate care vor produce dobândă etc.) sau ne-
productiv (cum ar fi o bibliotecă, un imobil locuit de 
proprietar etc.) și 

venituri – - reprezintă resursele periodice care sunt 
realizate de o persoană și care fac să intre în patrimo-
niul acesteia valori apreciabile în bani. Veniturile pot 
avea origine diversă. De regulă, ele constau în sume de 
bani obținute prin exploatarea unui bun productiv, cum 
ar fi chiriile încasate prin închirierea unui imobil, divi-
dendele produse de acțiunile unei societăți, dobânzile 
unor sume împrumutate, salariul etc. Todotadă, veni-
turile pot consta și în bunuri în natură, cum ar fi produ-
sele obținute prin arendarea unei suprafețe de teren.

Finalizând compartimentul, ținem să subliniem că 
în componența patrimoniului intră drepturile și dato-
riile cu conținut economic și nu bunurile ce formează 
obiectul acestora. Argumente:

patrimoniul este o noțiune juridică, deci o reali-- 
tate intelectuală. Ca urmare, el poate fi format tot din 
elemente intelectuale, adică din drepturi și obligații 
patrimoniale, respectiv, bunuri incorporale (și nu cor-
porale);

dacă în patrimoniu ar fi incluse și drepturile patri-- 
moniale, și bunurile care formează obiectul acestora, 
s-ar ajunge la o dublare a valorii economice, ceea ce ar 
denatura raportul dintre activul și pasivul patrimonial;

este posibil ca asupra unuia și același bun să se - 
exercite mai multe drepturi aflate în patrimonii dife-
rite, ceea ce ar conduce la ideea că unul și același bun 
ar putea fi contabilizat în activul fiecărui patrimoniu. 
Dacă sunt avute în vedere numai drepturile patrimoni-
ale asupra unui bun, în fiecare patrimoniu va fi conta-
bilizată la activ, numai valoarea dreptului care se află în 
acel patrimoniu (de exemplu, nuda proprietate se află 
în patrimoniul unei persoane, iar dreptul de uzufruct, în 
patrimoniul altei persoane).

Caracterele juridice ale patrimoniului.
Patrimoniul este o universalitate juridică. A. Acest 

caracter implică câteva aspecte după cum urmează:
Universalitate juridică și universalitate de fapt. 

Drepturile și obligațiile patrimoniale pot fi privite din 
două perspective: mai întâi, ele pot fi analizate ținând 
seama de individualitatea fiecărui drept și a fiecărei 
datorii; în al doilea rând, dincolo de această individua-
litate, ele constituie un tot (universum, universitas, uni-
versalitas) care, deși există în și prin elementele sale 
componente, totuși dobândește o realitate autonomă, 
distinctă de aceste elemente.

Din această a două perspectivă s-a conturat noțiunea 
juridică de patrimoniu, înțeles ca o universalitate de 
drepturi și obligații cu valoare economică. Altfel spus, 
patrimoniul este o universalitate juridică (universitas 
juris, universum ius), și nu una de fapt (universitas 
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facti). Patrimoniul, deci, cuprinde toate drepturile şi 
obligaţiile ce au valoare economică ale unui subiect de 
drept, privite în integralitatea lor; drepturile şi obliga-
ţiile privite singular (ut singuli) sunt distincte de uni-
versalitate.

spre deosebire de universalitatea de fapt, univer-
salitatea de drept conține nu numai elemente active, 
ci și datorii. Activul și pasivul sunt definitorii pentru 
universalitatea juridică, între acestea existând o strân-
să corelație. De asemenea, elementele patrimoniului ca 
universalitate de drept, întrucât au o valoare pecuniară, 
se caracterizează prin fungibilitate. Mai mult, în cazul 
universalității de fapt, bunurile care o compun nu sunt 
fungibile, în accepțiunea generală, întrucât individuali-
tatea lor materială nu se topește într-o substanță econo-
mică generală, comună. Ca urmare, înstrăinarea unor 
bunuri din universalitatea de fapt nu mai permite con-
servarea întregului prin intermediul subrogației reale.

Exemplul clasic este acela al unei biblioteci a cărei 
unitate rezultă din natura materială a bunurilor care o 
compun, dar nu din valoarea ei economică. Înstrăina-
rea cărților în mod individual determină diminuarea 
întregului, întrucât prețul primit nu ia locul bunurilor 
înstrăinate. Asemănătoare este și situația colecțiilor de 
artă sau de altă natură. În cazul în care universalitatea 
de fapt este constituită dintr-un ansamblu de animale 
domestice (turmă, cireadă, herghelie, cârd), păstrarea 
întregului este posibilă pe cale naturală (reproducerea 
animalelor) și nu pe cale juridică (subrogație reală).

Așadar, patrimoniul este o universalitate de drept, 
care există independent de voința titularului ei. Această 
trăsătură deosebește net patrimoniul de universalitatea 
de fapt, prin care se are în vedere împrejurarea în care, 
prin voința titularului, de regulă – proprietarul, mai 
multe bunuri sunt grupate, iar gruparea, în ansamblul ei, 
primește o anumită destinație sau este privită ca atare.

Sediul juridic - art. 298 CC al RM (Universalitatea 
de bunuri): „(1) Universalitatea de fapt este o plurali-
tate de bunuri corporale omogene considerate ca un tot 
întreg. (2) Universalitatea de drept este o pluralitate de 
bunuri corporale şi incorporale de orice fel care, privite 
împreună, sunt considerate ca un tot întreg.” Suplimen-
tar – art. 285 CC al RM (Bunurile): „(1) Bunuri sunt 
toate lucrurile susceptibile apropierii individuale sau 
colective şi drepturile patrimoniale. (2) Lucrurile sunt 
obiectele corporale în raport cu care pot exista drepturi 
şi obligaţii civile.”

Patrimoniul există în și prin elementele sale com-
ponente. Patrimoniul reprezintă o unitate abstractă, o 
universalitate juridică, în care drepturile şi obligaţiile 
sunt legate între ele, formând un tot unitar, chiar şi în 
cazul în care există mase de bunuri având regimuri ju-
ridice distincte (numite mase patrimoniale).

Patrimoniul nu poate fi redus la la unele sau altele 

dintre drepturile și datoriile pecuniare, privite în mod 
individual. Universalitatea patrimoniului nu poate fi 
redusă la individualitatea drepturilor și datoriilor.

Dinamica fluxurilor patrimoniale nu afectează uni-
versalitatea juridică. Diferențierea patrimoniului de 
individualitatea elementelor componente este necesară 
pentru a înțelege că unitatea universalității juridice se 
păstrează indiferent de dinamica fluxurilor patrimo-
niale: persoana poate dobândi noi drepturi și datorii 
pecuniare, poate înstrăina sau stinge drepturi și datorii 
existente, fără ca prin aceasta să fie atinsă existența pa-
trimoniului ca atare.

Indiferent de schimbările care au loc la nivelul 
individualității drepturilor și obligațiilor patrimoniale, 
universalitatea juridică se păstrează ca realitate perma-
nentă, continuă, pe durata existenței persoanei. 

Permanența și continuitatea patrimoniului. ca 
universalitate juridică, patrimoniul cuprinde nu numai 
drepturi și datorii patrimoniale prezente, ci și drep-
turi și datorii viitoare. Această idee pune în evidență 
permanența și continuitatea patrimoniului ca realitate 
juridică pe durata existenței unei persoane. 

Aprecierea stării de solvabilitate sau de insolvabili-
tate a unei persoane se face în funcție de raportul dintre 
activul și pasivul patrimonial într-un anumit moment 
dat. Într-un asemenea moment, se ține seama numai de 
drepturile reale existente în patrimoniu, de creanțele și 
datoriile scadente și nu de drepturile reale, de creanțele 
și datoriile viitoare. Ca urmare, starea de solvabilitate 
și starea de insolvabilitate sunt relative și temporare și 
nicidecum absolute și definitive.

Orice persoană are un patrimoniu. B. Această trăsă-
tură a fost denumită şi realitatea patrimoniului, pentru 
că orice persoană (fizică sau juridică) are aptitudinea 
generală, permanentă şi abstractă de a avea drepturi şi 
obligaţii apreciabile în bani. 

Patrimoniul este legat de personalitate, aceasta fiind 
şi o consecinţă a faptului că numai persoanele pot avea 
drepturi şi obligaţii (fiind, de altfel, imposibilă existen-
ţa unui patrimoniu fără titular). 

Persoanele juridice au un patrimoniu necesar înde-
plinirii scopului pentru care au fost înfiinţate, existenţa 
patrimoniului fiind una dintre condiţiile esenţiale pen-
tru însăşi existenţa persoanei juridice.

În fine, participarea persoanelor la raporturile juri-
dice civile se datorează faptului că ele deţin un patri-
moniu.

Unicitatea patrimoniului (patrimoniul este unic). C. 
O persoană fizică sau juridică nu poate avea decât un 
singur patrimoniu aşa cum orice persoană are un patri-
moniu. Altfel spus, niciun patrimoniu fără o persoană 
şi nicio persoană fără un patrimoniu. În esență, unicita-
tea patrimoniului derivă din unicitatea subiectului care 
este titular al patrimoniului.
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O persoană nu poate avea decât un singur patri-
moniu, indiferent de conţinutul activului şi pasivului 
patrimonial, chiar dacă patrimoniul este divizat în mai 
multe mase de drepturi şi obligaţii. În fapt, nu patrimo-
niul este divizat în fracţiuni, ci drepturile şi obligaţiile 
sunt grupate în mase distincte cu regim juridic distinct, 
acesta neconstituind un obstacol pentru unicitatea pa-
trimoniului.

Divizibilitatea patrimoniului. D. Deşi patrimoniul 
este unic, el este divizibil în mai multe categorii, grupe 
sau mase de drepturi şi obligaţii, fiecare având o anu-
me destinaţie sau afecţiune şi, în consecinţă, un anumit 
regim juridic determinat. 

De exemplu, în cadrul căsătoriei, soţii au două cate-
gorii de mase de bunuri: 

masa bunurilor comune, deci cele dobândite de - 
către soți în timpul căsătoriei, şi

masa bunurilor proprii ale fiecăruia dintre soţi, - 
bunuri dobândite de către ei fie înaintea căsătoriei, fie 
în timpul căsătoriei, dar care potrivit legii sau contrac-
tului încheiat de ei, nu se încadrează în masa bunurilor 
comune.

Masa bunurilor comune va servi drept gaj general 
doar pentru creditorul comun al soţilor şi numai în mă-
sura imposibilităţii satisfacerii creanţei acestuia, el va 
putea urmări bunurile proprii ale soţului debitor.

În ce priveşte bunurile proprii, situaţia este una in-
versă, creditorul soţului debitor va putea urmări numai 
bunurile proprii ale acestuia şi în măsura nesatisfacerii 
creanţei sale, el va putea urmări partea din bunurile co-
mune ale soţului debitor ce i s-ar conveni în urma par-
tajării bunurilor comune, care până la proba contrarie 
(art. 373 alin. (1) CC al RM), reprezintă jumătate din 
bunurile comune.

Divizarea patrimoniului în mai multe mase de drep-
turi și obligații pecuniare trebuie să aibă întotdeauna 
un temei legal.

Masele patrimoniale – numite și patrimonii de 
afectațiune (mase patrimoniale afectate exercitării unei 
profesii autorizate, precum și alte patrimonii astfel de-
terminate), sunt, de asemenea, privite ca universalități, 
întrucât împrumută trăsături ale patrimoniului (fiind 
compuse, de asemenea, din activ și pasiv, din bunuri 
prezente și viitoare). În acest caz, unitatea patrimoniu-
lui este asigurată de comunicarea dintre diferitele mase 
de drepturi și obligații. Mai mult, când dispare scopul 
căruia îi este afectată o anumită masă patrimonială, 
elementele componente se păstrează în patrimoniul 
persoanei ca universalitate.

Inalienabilitatea patrimoniului (netransmisibili-E. 
tatea). Patrimoniul privit în totalitatea sa, este netrans-
misibil, cât timp trăieşte titularul său. O persoană fizi-
că, atât timp cât este în viaţă, deşi poate înstrăina un 
drept ut singuli (şi în mod excepţional şi o obligaţie) 

sau chiar toate bunurile sale în individualitatea lor, ea 
nu poate transmite altei persoanei, prin acte între vii, 
ansamblul juridic al drepturilor şi obligaţiilor sale, adi-
că patrimoniul.

Deci, ca atribut al personalității, patrimoniul nu poa-
te fi desprins de persoana care este titularul său. Drep-
turile pot fi înstrăinate, grevate cu sarcini, modificate, 
datoriile pot fi executate, se pot asuma noi datorii, dar 
aceste fluxuri patrimoniale nu echivalează cu transmi-
terea patrimoniului ca universalitate juridică. Patrimo-
niul este inalienabil, nu în individualitatea elementelor 
care-l compun, ci ca universitas iuris.

Transmisiunea universală a patrimoniului poate 
avea loc doar la decesul persoanei fizice sau în mo-
mentul reorganizării şi încetării existenţei persoanei ju-
ridice. Prin excepţie, poate opera o transmisiune a pa-
trimoniului cu titlu universal fără ca persoana juridică 
să-şi înceteze existenţa, atunci când aceasta este supu-
să reorganizării prin separare. În acest caz, o fracţiune 
din patrimoniul unei persoane juridice care-şi menţine 
existenţa se desprinde şi se transmite către una sau mai 
multe persoane juridice care există sau care se înfiin-
ţează în acest fel (art. 79 alin. (3) CC al RM).

Inalienabilitatea patrimoniului nu trebuie confun-
dată cu posibilitatea transferului intrapatrimonial, 
adică transferul drepturilor și obligațiilor dintr-o masă 
patrimonială în alta. Aceasta deoarece, transferul dat 
nu constituie o înstrăinare. Important e ca el să opereze 
cu respectarea condițiilor prevăzute de lege, cum ar fi 
neprejudicierea intereselor creditorilor fiecărei mase 
patrimoniale etc. 

Prevederi legale în materie:
Art. 673 din CC al RM:•	  „Contractul prin care o 

parte se obligă să transmită integral sau parţial patri-
moniul său prezent ori să-l greveze cu uzufruct necesi-
tă autentificare notarială.”

Art. 674•	  din CC al RM: „Contractul prin care o 
parte se obligă să transmită patrimoniul său viitor ori 
o parte din acel patrimoniu sau să-l greveze cu uzu-
fruct este nul.”

Așadar, patrimoniul este inalienabil, masele patri-
moniale sunt alienabile sau inalienabile, în funcție de 
voința legiuitorului, în timp ce drepturile și obligațiile 
patrimoniale sunt, în principiu, alienabile, cu excepția 
celor intuitu personae. 

Important este de reținut că caracterul inalienabil al 
patrimoniului nu trebuie confundat cu cel incesibil. Al-
tfel spus, patrimoniul este cesibil, adică poate fi trans-
mis în posesia și folosința altor persoane. În acest sens, 
Codul civil al RM prevede:

Art. 396 alin. (3):•	  „Obiect al uzufructului poate fi 
(...) inclusiv un patrimoniu sau o parte din el”.

Art. 395•	  alin. (1): „Uzufructul este dreptul unei 
persoane (uzufructuar) de a folosi pentru o perioadă 
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determinată sau determinabilă bunul unei alte persoa-
ne (nudul proprietar) şi de a culege fructele bunului, 
întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i con-
serva substanţa. Uzufructuarul are dreptul de a poseda 
bunul, nu şi de a-l înstrăina”. 

Funcţiile patrimoniului. Patrimoniul îndeplinește 
trei funcții după cum urmează:

Permite și explică gajul general al creditorilor A. 
chirografari. Sediul juridic al acestei funcții este for-
mat din: 

Art. 27 din CC al RM•	  (Răspunderea patrimonială 
a persoanei fizice): „Persoana fizică răspunde pentru 
obligaţiile sale cu tot patrimoniul său, cu excepţia bu-
nurilor care, conform legii, nu pot fi urmărite.”

Art. 68•	  din CC al RM (Răspunderea persoanei 
juridice): „(1) Persoana juridică răspunde pentru obli-
gaţiile sale cu tot patrimoniul ce îi aparţine. (2) Fonda-
torul (membrul) persoanei juridice nu răspunde pentru 
obligaţiile persoanei juridice, iar persoana juridică nu 
răspunde pentru obligaţiile fondatorului (membrului), 
cu excepţiile stabilite de lege sau de actul de constitu-
ire.”

Art. 194•	  din CC al RM (Răspunderea civilă a Re-
publicii Moldova şi a unităţilor ei administrativ-terito-
riale): „(1) Republica Moldova şi unităţile ei adminis-
trativ-teritoriale răspund pentru obligaţii cu toate bu-
nurile ce le aparţin cu drept de proprietate privată. (2) 
Republica Moldova nu poartă răspundere pentru obli-
gaţiile unităţilor administrativ-teritoriale. (3) Unităţile 
administrativ-teritoriale nu poartă răspundere pentru 
obligaţiile Republicii Moldova. (4) Dispoziţiile alin.(2) 
şi (3) nu se răsfrâng asupra cazurilor în care Republica 
Moldova a acordat garanţii pentru obligaţiile unităţilor 
administrativ-teritoriale sau acestea au acordat garanţii 
pentru obligaţiile Republicii Moldova.”

Funcția în discuție implică câteva particularități:
[1] Creditorii chirografari și dreptul de gaj general. 

Creditorii chirografari sunt creditorii ce nu au o garan-
ţie reală (gaj, ipotecă,) pentru a le asigura creanţa pe 
care o au împotriva debitorului. Aceștia au un drept de 
gaj general asupra patrimoniului debitorului, compa-
rativ cu creditorii garantați care se bucură de garanții 
reale.

Termenul de gaj este folosit într-o accepțiune me-
taforică, pentru a evoca puterea pe care creditorul chi-
rografar o are asupra patrimoniului debitorului, expri-
mată prin posibilitatea urmăririi bunurilor acestuia în 
contul executării obligațiilor asumate.

Așadar, asupra patrimoniului se exercită nu numai 
puterea titularului său, ci și puterea creditorilor chiro-
grafari în forma gajului general.

Deși pot fi mai mulți creditori chirografari, drep-
tul de gaj general este utilizat la singular. Altfel spus, 
nu există atâtea drepturi de gaj general câți creditori 

chirografari sunt. Dimpotrivă, dreptul de gaj general 
exprimă puterea comună pe care creditorii chirografari 
o au asupra patrimoniului debitorului.

Cu toate acestea, puterea titularului patrimoniului 
(debitorului) se manifestă și prin libertatea acestuia de 
a dispune de bunurile sale, încheind acte juridice cu 
privire la ele (cu titlu gratuit sau oneros), micşorându-
şi activul şi mărindu-şi pasivul, actele debitorului fiind 
opozabile creditorilor chirografi. În alți termeni, la data 
contractării datoriei, bunurile nu sunt indisponibiliza-
te (indisponibil = care nu poate fi disponibil, care nu 
poate fi folosit după voie, care nu este liber) în patri-
moniu, debitorul fiind liber să dispună de ele tocmai 
pentru că creditorii chirografari nu au o garanţie fixată 
asupra unui bun anumit. 

Schimbările care au loc în conţinutul patrimoniului 
nu afectează existenţa gajului general.

Libertatea debitorului de a încheia acte juridice cu 
privire la drepturile sale patrimoniale nu este însă ne-
limitată. Tocmai pentru că se bucură de un gaj general 
asupra parimoniului debitorului creditorii chirografari 
sunt îndreptățiți să cenzureze actele juridice frauduloa-
se încheiate de debitor cu terții.

Creditorii chirografi pot acţiona asupra patrimoniu-
lui debitorului, în scopul conservării drepturilor lor, 
prin acţiunile reglementate de lege, respectiv: 

acţiunea oblică-  – atunci când debitorul nu-şi exer-
cită anumite drepturi şi

acţiunea pauliană-  – atunci când debitorul a înche-
iat cu rea-credinţă acte juridice pentru fraudarea drep-
turilor creditorilor chirografi. 

[2] Obiectul dreptului de gaj general. Obiectul 
dreptului de gaj general îl constituie întregul patri-
moniu al debitorului şi nu bunurile (drepturile reale și 
de creanță) concrete, individualizate, care îl compun. 
Acestea formează obiectul urmăririi ca mecanism juri-
dic de realizare a funcției patrimoniului de a permite și 
explica gajul general al creditorilor chirografari.

Important este că creditorii chirografari pot urmări 
numai activul existent în patrimoniul debitorului la 
scadență. Nu pot forma obiectul urmăririi bunurile 
care existau în patrimoniu la data naşterii obligaţiei, 
dar au fost înstrăinate de debitor până la data urmăririi. 
Totodată, bunurile viitoare, inexistente în patrimoniu la 
data naşterii obligaţiei, dar existente în momentul exe-
cutării ei, pot fi urmărite de creditor.

Așadar, pot fi urmărite bunurile debitorului, pre-
zente sau viitoare, aflate în patrimoniul acestuia la 
momentul naşterii obligaţiei și numai cele prezente la 
momentul executării obligaţiei.

[3] Specializarea dreptului de gaj general. Patri-
moniul fiind divizibil în mai multe mase de drepturi 
şi obligaţii cu regim juridic distinct, datorat afectării 
acestora unor destinaţii concrete, dreptul de gaj general 
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se specializează. Specializarea gajului general al credi-
torilor chirografari constă în aceea că, dacă o creanţă 
s-a născut în legătură cu o masă de bunuri ce are un 
regim juridic distinct, atunci acea creanţă va fi satisfă-
cută, cu precădere, din respectiva masă de bunuri. 

Gajul rămâne general, deoarece poartă asupra unei 
întregi grupe patrimoniale şi este, în acelaşi timp, spe-
cializat, fiindcă se limitează doar la activul patrimonial 
din acea grupă.

În măsura în care, activul masei patrimoniale în le-
gătură cu care s-a născut creanța nu este îndestulător, 
gajul general poate opera și asupra celorlalte bunuri 
din patrimoniu. În alți termeni, întinderea răspunderii 
patrimoniale a debitorului este doar parțial limitată la 
fiecare masă patrimonială în legătură cu care s-a născut 
creanța unui anumit creditor. În principiu, dacă elemen-
tele patrimoniale din masa respectivă nu sunt suficiente 
pentru satisfacerea creanței, creditorul are posibilitatea, 
cu respectarea anumitor reguli legale, să urmărească 
celelalte bunuri din patrimoniul debitorului.

[4] Dezavantaje. Deşi în aparenţă creditorii chiro-
grafari par ca fiind avantajaţi (debitorul răspunde pen-
tru plata datoriei cu toate bunurile prezente şi viitoare), 
în realitate ei au o situaţie inferioară faţă de creditorii 
cu garanţii reale (creditorii gajişti, ipotecari), gajul lor 
general asupra patrimoniului debitorului fiind mai mult 
o „speranţă de garanţie”. Iată de ce:

ei nu pot urmări decât bunurile care se află în pa-•	
trimoniul debitorului la data scadenţei creanţei lor, dată 
la care există riscul unei eventuale insolvabilităţi a de-
bitorului;

ei vin în concurenţă cu alţi creditori chirografi, •	
după satisfacerea creditorilor cu garanţii reale, fiind în 
situaţia de a nu-şi realiza creanţa;

în caz de insolvabilitate a debitorului, creditorii •	
chirografi vor concura toţi împreună şi vor suferi o 
pierdere parţială a creanţelor lor, neexistând o preferin-
ţă la plată a unei creanţe faţă de altă creanţă.

Permite și explică subrogația reală universală și B. 
cu titlu universal. Noţiunea de „subrogaţie” din punct 
de vedere juridic presupune „înlocuire”.

Datorită caracterului patrimoniului de a fi o univer-
salitate juridică, drepturile și obligațiile ce îl alcătuiesc 
pot fi înlocuite cu alte valori, fără ca universalitatea lui 
să fie afectată. Permanent și automat valorile nou-intra-
te într-un patrimoniu iau locul, se subrogă celor ieșite, 
căpătând poziția juridică avută de acestea din urmă (de 
exemplu, în cadrul unui patrimoniu, dacă un bun este 
înstrăinat, locul său va fi luat de preţul primit, iar dacă 
preţul se investeşte într-un alt bun, locul său va fi luat 
de bunul dobândit).

Subrogaţia poate fi:
personală•	 , când o persoană este înlocuită cu alta 

în calitate de titular al unui drept (de exemplu, dacă o 

persoană plăteşte întreaga datorie pe care un debitor o 
avea faţă de creditorul său, ea se substituie/„subrogă” 
în drepturile creditorului plătit, putând urmări pe debi-
tor pentru datoria ce îi revenea).

reală•	 , când un bun este înlocuit cu un alt bun sau 
o valoare cu o altă valoare (un element patrimonial cu 
alt element patrimonial).

La rândul său, subrogaţia reală poate fi:
universală•	  – când elementele patrimoniale care se 

înlocuiesc unele cu altele sunt privite în cadrul patrimo-
niului ca universalitate. Elementele pecuniare care intră 
în patrimoniu devin elemente ale acestei universalități, 
însumându-se la activ sau la pasiv. Această subrogație 
se produce automat fără a fi necesară o prevedere spe-
cială legală.

cu titlu universal•	  – când elementele patrimoniale 
care se înlocuiesc unele cu altele sunt privite în cadrul 
unei mase patrimoniale. Întrucât patrimoniul este divi-
zat, elementele pecuniare intră într-o masă patrimoni-
ală determinată și dobândesc regimul juridic comun al 
acesteia. Această subrogație se produce automat fără a 
fi necesară o prevedere specială legală. 

În context, este important de precizat că, în doc-
trină, pentru simplificare, este folosită noțiunea de 
subrogație reală generală pentru a desemna, în mod 
cumulat, subrogația reală universală și subrogația re-
ală cu titlu universal. În același timp, subrogația reală 
generală nu trebuie confundată cu transferul drepturi-
lor și obligațiilor pecuniare dintr-o masă patrimonială 
în alta, transfer ce nu constituie înstrăinare.

cu titlu particular –•	  când elementele patrimoniale 
care se înlocuiesc unele cu altele sunt privite izolat (ut 
singuli). Această subrogație operează numai dacă este 
prevăzută în mod expres de lege și numai în măsura în 
care legea o prevede.

În acest sens, art. 479 alin. (2) din CC al RM stipu-
lează: „În cazul în care, din motivul şi în modul stabilit 
de lege, se stinge dreptul debitorului gajist asupra bu-
nului, iar debitorului i se pune la dispoziţie un alt bun 
sau i se restituie o sumă corespunzătoare, dreptul de 
gaj se transferă asupra bunului pus la dispoziţie sau, în 
modul respectiv, creditorul gajist are dreptul la satisfa-
cerea cu prioritate a pretenţiilor sale din suma la care 
are drept debitorul.”

Revenind la subrogația reală generală atragem 
atenția că funcția juridică a acesteia constă în a asi-
gura continuitatea afectațiunii unui patrimoniu sau a 
unei mase patrimoniale destinației economice concre-
te, specifice. În acest scop, subrogația reală generală 
asigură:

[1] Divizibilitatea patrimoniului. Subrogaţia reală se 
produce în interiorul fiecărei mase de bunuri din cadrul 
unui patrimoniu, împiedicând trecerea de bunuri dintr-o 
masă într-o altă masă de bunuri (de exemplu, dacă se 
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înstrăinează un bun propriu al unuia dintre soţi, preţul 
primit în schimb se include în categoria bunurilor pro-
prii, iar dacă se înstrăinează un bun comun, valoarea lui 
de înlocuire va face parte din masa bunurilor comune.

[2] Posibilitatea împărțirii patrimoniului. Atunci 
când mai mulți succesori dobândesc împreună un pa-
trimoniu, ei se află în stare de indiviziune, a cărei lichi-
dare se face prin împărțeală (partaj). De exemplu, dacă 
bunurile ce fac obiectul împărțelii (partajului) nu sunt 
comod partajabile în natură, se va proceda la vânzarea 
lor la licitație publică, iar suma obținută prin vânzare va 
lua, prin subrogare, locul bunurilor înstrăinate, urmând 
ca aceasta să se împartă între copărtași proporțional cu 
cota parte din succesiune a fiecăruia dintre ei.

[3] Posibilitatea restituirii patrimoniului. Ca urma-
re a anulării unei hotărâri judecătorești declarative de 
moarte, celui care fusese declarat mort trebuie să i se 
restituie patrimoniul. Astfel, cel care a fost declarat de-
cedat poate cere, după anularea hotărârii judecătorești 
declarative de moarte, înapoierea în natură a bunurilor 
sale de la moștenitorii săi prezumtivi, iar dacă aceasta 
nu mai este cu putință restituirea urmează se se facă 
prin echivalent.

În acest sens, art. 53 din CC al RM (Efectele apa-
riţiei persoanei declarate decedată) prevede expres: 
„(1) În cazul apariţiei sau descoperirii locului de afla-
re a persoanei declarate decedată, instanţa de judecată 
anulează hotărârea privind declararea decesului ei. (2) 
Independent de momentul apariţiei sale, persoana de-
clarată decedată poate cere de la oricare altă persoană 
să-i restituie bunurile care s-au păstrat şi care au trecut 
cu titlu gratuit la aceasta după declararea decesului său. 
(3) Dobânditorul cu titlu oneros nu este obligat să resti-
tuie bunurile dacă nu se dovedeşte că la data dobândirii 
lor ştia că cel declarat decedat este în viaţă. Dacă bu-
nurile nu s-au păstrat, dobânditorul de rea-credinţă este 
obligat să restituie valoarea lor. (4) Dacă bunurile per-
soanei declarate decedată au trecut pe baza dreptului 
de succesiune la stat şi au fost vândute, după anularea 
hotărârii de declarare a decesului persoanei i se restitu-
ie suma realizată din vânzarea bunurilor.”

Permite și explică transmisiunea universală și cu C. 
titlu universal. Transmisiunea intervine în cazul de-
cesului persoanei fizice sau a reorganizării persoanei 
juridice (fuziune, absorbţie, separare), caz în care se 
transmit toate drepturile și obligațiile care au aparținut 
subiectului de drept a cărui ființă a încetat.

Obiectul transmisiunii îl constituie însuși patrimo-
niul ca universalitate juridică ce aparține acelui subiect 
de drept, și nu drepturi și obligații privite în mod izolat.

Transmisiunea poate fi:
universală,•	  când întreg patrimoniul se transmite 

unui succesor. Aceasta intervine:
în cazul - decesului unei persoane când întregul 

patrimoniu succesoral este cules de moşenitorul legal 
unic sau de un singur moştenitor testamentar (legatar 
universal);

în situaţia - reorganizării persoanei juridice prin 
comasare (absorbţie sau fuziune), când întregul patri-
moniu al persoanei absorbite va fi preluat de persoana 
juridică absorbantă sau după caz patrimoniile persoa-
nelor juridice care fuzionează se transmit la persoana 
juridică ce se înfiinţează cu acest prilej.

cu•	  titlu universal, când fracţiuni din patrimoniu 
(activ şi pasiv) se transmit la mai mulţi succesori. 
Aceasta intervine:

în caz de - deces al unei persoane fizice, când patri-
moniul defunctului se transmite fracţionat căre doi sau 
mai mulţi moştenitori legali sau testamentari (legatari 
cu titlu universal);

în situaţia - reorganizării unei persoane juridice 
prin divizare totală sau parţială.

cu titlu particular,•	  când unul sau mai multe bunuri 
individualizate fac obiectul transmiterii.

Între primele două feluri de transmisiune a patrimo-
niului nu există deosebire sub aspect calitativ (obiectul 
transmisiunii este un întreg patrimoniu sau o fracţiune 
din acesta, alcătuită din activ şi pasiv), ci numai sub as-
pect cantitativ, ambele presupunând transmisiunea unei 
universalitaţi juridice totale sau parţiale. Așadar, numai 
conceptul de patrimoniu vine să explice transmisiunea 
universală şi cu titlu universal. În lipsa patrimoniului, 
transmisiunea ar fi doar cu titlu particular.
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Introducere. În prezent, problema specializării 
judecătorilor în Republica Moldova este una de-

osebit de actuală, mai ales în condițiile în care ne aflăm 
în plin proces de reformare a sectorului justiției și de ra-
cordare a acestuia la standardele europene. În general, 
specializarea judecătorilor se consideră a fi una benefi-
că mai ales pentru asigurarea calității justiției și preve-
nirii erorilor judiciare. Pe de altă parte însă, experiența 
practică în domeniu atestă și unele dezavantaje, ceea ce 
frânează elanul tendinței contemporane de specializare 
a sistemelor judiciare. 

Pornind de la faptul că nu există nici un standard 
internațional care ar recomanda cu fermitate sau ar 
dezaproba specializarea judecătorilor ori metoda prin 
care aceasta trebuie realizată [7, p. 15], în opinia noas-
tră, problema specializării judecătorilor în Republica 
Moldova necesită cu adevărat o atenție distinctă din 
partea specialiștilor, doctrinei și a factorilor de decizie 
din domeniu. Scopul studiului. În cele ce urmează 
ne propunem să expunem unele reflecții pe margi-
nea problemei specializării judecătorilor în Repu-
blica Moldova, în baza recomandărilor europene în 
materie, a legislației naționale, a studiilor realizate 
în domeniu și a situației reale raportate de Consiliul 
Superior al Magistraturii.

Rezultate și discuții. Potrivit experților, specializa-
rea judecătorilor este un subiect care poate fi interpre-
tat din diferite perspective. Ea este strâns legată de ma-
nagementul sistemului judiciar, luând forme distincte 
în jurisdicții diferite, precum sunt [7, p. 15]:

judecători specializați-  într-un domeniu specific, 
colegii specializate-  în instanțe sau 
instanțe specializate- .

crearea de colegii sau complete specializate în ca-
drul instanțelor existente sau crearea de instanțe spe-
cializate presupune modul formal de specializare a 
judecătorilor. Paralel însă, se recunoaște și existența 
unei maniere informale de specializare a judecători-
lor. Este vorba despre situațiile în care judecătorii aleg 
anumite domenii ale dreptului în care ei eventual devin 
„experți”. Specializarea informală a judecătorilor în 
domenii mai înguste poate fi realizată, în mare parte, 
prin instruirea judecătorilor și calificarea lor informală 
ca experți în diferite domenii. În acest sens, bunăoară, 
judecătorii Curții Supreme de Justiție (în continuare 
CSJ) sunt informal specializați în domenii mai specifi-
ce în cadrul celor două domenii de bază – civil și penal. 
Această specializare nu se reflectă în procesul de exa-
minare a cauzelor de către judecători, ci, mai curând, în 
participarea lor la pregătirea proiectelor de hotărâri ex-
plicative, recomandări și alte documente emise de CSJ, 
participarea lor la instruirile pentru judecători, precum 
și în discuțiile lor informale și împărtășirea experienței 
cu alți colegi în domeniile lor de expertiză [7, p. 61].

Cercetările empirice au arătat că, chiar și în țările 
în care se optează pentru un judecător generalist, în 
practică, judecătorii tind în a se specializa pe anumi-
te domenii. De exemplu, când litigiile sunt examina-
te în complete, anumiți judecători vor scrie mai des 
decât alții opiniile pentru tipuri specifice de cauze 

CZU: 347.962(478)

PROBLEMA SPECIALIZĂRII JUDECĂTORILOR
ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Petru RAIlEAn, 
doctor în drept, lector universitar

REZUMAT
Studiul este consacrat problemei specializării judecătorilor în Republica Moldova. Pornind de la constatările și recoman-

dările Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni, al studiilor tematice realizate de experți în domeniu, sunt accentu-
ate beneficiile specializării judecătorilor și este constatată starea actuală în domeniu.

Cuvinte-cheie. Judecător, judecător specializat, complete/colegii specializate, instanțe specializate.

THE PROBLEM OF SPECIALIZATION OF JUDGES IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Petru RAIlEAn, 
Doctor in Law, University lector

SUMMARY
The study is devoted to the problem of judges’ specialization in the Republic of Moldova. Starting from the findings 

and the recommendations of the Consultative Council of European Judges, thematic studies by experts in the field, there are 
highlighted the benefits of judges’ specialization and the current state of affairs.

Keywords. judge, specialized judge, specialized college, specialized court.



38 DECEMbRiE 2018

JURNALUL  JURIDIC  NAȚIONAL:  TEORIE  ȘI  PRACTICĂ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ЮРИДИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ: ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА •  NATIONAL  LAW  JOURNAL:  TEORY  AND  PRACTICE

[3, p. 519-572]. Deci, dincolo de formarea comple-
telor sau a instanțelor specializate, predominantă 
totuși este specializarea nemijlocită a judecătorilor.

Potrivit, Consiliului Consultativ al Judecători-
lor Europeni (în continuare – CCJE), Avizul nr. 15 
(2012) cu privire la specializarea judecătorilor, ter-
menul de judecător specializat înseamnă „un jude-
cător care se ocupă de domenii înguste ale dreptului 
(de exemplu, drept penal, drept fiscal, dreptul fami-
liei, drept economic și financiar, dreptul proprietății 
intelectuale, dreptul concurenței etc.) sau care se 
ocupă de cauze referitoare la situații faptice concre-
te în domenii specifice (de exemplu, cele legate de 
dreptul familiei, dreptul protecției sociale sau drep-
tul economic)” [1, pct. 5].

Analizând problema, cercetătorul L. Baum face pa-
tru distincții referitoare la specializarea judecătorilor 
[2, p. 1673-1674]: 

specializare pe termen lung-  și specializare pe ter-
men scurt (judecători care sunt repartizați în mod per-
manent să examineze anumite tipuri de cauze și jude-
cători care sunt repartizați să examineze anumite tipuri 
de cauze pentru perioade anumite); 

specializare deplină-  și parțială; 
specializare în funcție de specificul/complexita-- 

tea cauzelor examinate (de exemplu, un judecător care 
examinează doar cauze penale posedă un grad de spe-
cializare diferit de cel al unui judecător care examinea-
ză doar cauze de violență în familie) și 

specializare în funcție de calitatea inculpatului în - 
cauzele penale (de exemplu, instanțe pentru minori). 

Autorul subliniază că aceste distincții sunt impor-
tante și trebuie luate în considerație atunci când se 
evaluează efectele specializării, întrucât fiecare tip de 
specializare își are efectele sale.

Necesitatea specializării judecătorilor este desigur 
fondată pe avantajele pe care le prezintă judecătorul 
specializat (sistemul de instanțe specializate) în raport 
cu cel generalist (sistem în care nu există instanțe spe-
cializate). 

Referindu-se la aceasta, Consiliul Consultativ al 
Judecătorilor Europeni, în Avizul său nr. 15(2012) cu 
privire la specializarea judecătorilor, expune posibile-
le avantaje ale specializării judecătorilor [1, pct. 8-23], 
precum urmează:

judecătorii specializați posedă cunoștințele și - 
experiența relevantă în domeniul lor de competență, 
necesare, mai ales, în contextul dinamicii legislației pe 
plan european, internațional și național, precum și al 
evoluției jurisprudenței și complexității sporite a doc-
trinei juridice în general;

cunoștințele aprofundate într-un anumit dome-- 
niu juridic pot contribui la luarea unor decizii de o 
mai bună calitate de către judecătorul în cauză, ceea 
ce poate spori autoritatea instanței de judecată;

concentrarea dosarelor la un cerc restrâns de ju-- 
decători specializați poate asigura consecvența în lu-
area deciziilor și, prin urmare, securitatea raporturilor 
juridice;

specializarea permite judecătorului, prin exami-- 
narea în mod repetat a mai multor cauze de acelaşi tip, 
să înţeleagă mai bine realităţile referitoare la această 
categorie de cauze, şi să găsească soluţiile cele mai po-
trivite acestora;

judecătorii specializați care au cunoștințe din alte - 
domenii decât dreptul, pot oferi o abordare multidisci-
plinară a problemelor pe care le tratează;

specializarea poate spori eficiența instanței de ju-- 
decată și a sistemului de gestionare a dosarelor, deoare-
ce, datorită acumulării de către judecători a experienței 
într-un domeniu juridic specific, aceștia vor putea exa-
mina mai eficient cauzele. 

Totodată, Consiliul a identificat și posibile limite și 
pericole ale specializării judecătorilor, după cum ur-
mează:

separarea judecătorilor specializați de corpul ju-- 
decătorilor generaliști;

împiedicarea evoluției jurisprudenței în funcție de - 
necesitățile societății, din moment ce hotărârile dintr-
un domeniu specific sunt luate întotdeauna de același 
număr restrâns de judecători;

dacă același număr de judecători iau hotărâri în - 
același domeniu, ei pot să dezvolte concepte specifice, 
necunoscute de alți juriști, care pot duce la o comparti-
mentare a dreptului și a procedurii, izolând judecătorii 
specializați de realitățile juridice din alte domenii și, 
eventual, de principiile generale și drepturile funda-
mentale. Aceasta, la rândul său, poate submina princi-
piul securității raporturilor juridice;

specializarea judecătorilor este posibilă doar în - 
instanțele de o mărime adecvată. Instanțele mici nu pot 
întotdeauna să creeze colegii specializate, motiv pen-
tru care judecătorii din astfel de instanțe trebuie să fie 
versatili pentru a fi capabili să trateze diverse subiecte 
specifice, pe când o specializare excesivă ar putea îm-
piedica acest lucru;

specializarea poate afecta negativ încrederea pu-- 
blicului în instanţele care nu sunt percepute ca suficient 
de specializate, deoarece judecătorilor specializați li se 
poate crea impresia că aparţin unui grup de judecători 
de elită, sau publicului i se poate crea impresia că anu-
miţi judecători sunt „super judecători” sau că o instanţă 
reprezintă un organ exclusiv tehnic, separat de autori-
tăţile judiciare; 

înfiinţarea unei instanţe extrem de specializate - 
poate avea drept scop sau efect separarea judecătorului 
de restul autorităţilor judiciare şi de a-l expune presi-
unii părţilor, grupurilor de interese sau altor puteri ale 
statului;

specializarea judecătorilor într-un domeniu re-- 
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strâns al dreptului îi poate expune unui risc real de 
influență secretă și de orientare a hotărârilor lor, în spe-
cial ca rezultat al unei apropieri excesive între judecă-
tori, avocați și procurori (de exemplu, în cadrul unor 
cursuri de instruire comune, conferințe sau reuniuni);

înființarea unei instanțe judecătorești specializate - 
într-un domeniu foarte restrâns poate rezulta în con-
centrarea acestei specializări în cadrul unei singure 
instanțe pentru întreaga țară sau pentru o singură re-
giune, astfel încât să fie asigurat un volum de muncă 
adecvat. Aceasta poate împiedica accesul la instanță 
sau poate îndepărta judecătorul de justiţiabil (o îngrijo-
rare similară a fost invocată atunci când s-a modificat 
competența Judecătoriei Economice de Circumscripţie 
și instanța a fost reorganizată în Judecătoria Comercia-
lă de Circumscripție [9]);

în funcție de tipul instanței judecătorești și de - 
procedură, în unele instanțe judecătorul specializat 
care face parte din completul de judecată și care oferă 
recomandări tehnice sau expertize specifice, îşi poate 
exprima opinia personală sau expune faptele direct co-
legilor săi, fără să le fi prezentat celorlalte părţi;

înființarea de instanţe specializate ca răspuns la - 
presiunea publicului, cum ar fi instanțele ce judecă ca-
uze referitoare la activităţi teroriste, poate determina 
autorităţile publice să le acorde acestora resurse mate-
riale şi umane de care celelalte instanţe nu se pot bu-
cura.

Analizând posibilele avantaje și dezavantaje ale spe-
cializării judecătorilor, Consiliul a concluzionat că, dat 
fiind faptul că, în anumite domenii „evoluţia dreptului 
este atât de complexă sau specifică, se recomandă de-
semnarea unor judecători care au o calificare adecvată şi 
care să fie responsabili de domenii specifice” (pct. 28). 
Totodată, Consiliul a subliniat faptul că „toți judecăto-
rii, atât cei generaliști, cât şi cei specializați, trebuie să 
fie experți în arta de a judeca. Judecătorul este cel care 
are competenţa de a analiza şi evalua faptele şi legile 
pentru a lua hotărâri în domenii din cele mai diverse. 
În acest scop, el trebuie să aibă cunoştinţe vaste despre 
instituţiile şi principiile de drept” (pct. 24). 

Astfel, deși recomandă specializarea judecătorilor 
pe anumite domenii, Consiliul accentuează rolul și 
importanța judecătorilor generaliști. În opinia sa, „este 
esențial ca judecătorii să beneficieze de o formare ge-
nerală pentru a dobândi flexibilitatea necesară pentru 
a face faţă nevoilor unei instanţe de drept comun, care 
trebuie să trateze domeniile cele mai diverse, inclusiv 
cele care implică un anumit grad de specializare” (p. 
27).

Recomandând specializarea judecătorilor în anumi-
te domenii, Consiliul atrage atenția că „specializarea 
nu se justifică decât în cazul în care aduce un plus de 
valoare administrării justiţiei, adică, dacă se dovedeş-
te utilă pentru asigurarea calităţii atât a procedurilor în 

faţa instanţelor, cât şi a deciziilor pronunţate de aces-
tea” (pct. 38). 

În fine, în opinia Consiliului, dacă se decide asupra 
specializării judecătorilor, ar trebui respectate urmă-
toarele cerințe de bază: 

instanțele specializate și judecătorii specializați - 
trebuie să răspundă tuturor exigenţelor referitoare la 
un proces echitabil prevăzute în art. 6 al Convenției 
Europene a Drepturilor Omului (CEDO) (pct. 29); 

înfiinţarea de colegii sau instanţe specializa-- 
te trebuie reglementată cu stricteţe, atât judecătorii 
generaliști, cât și cei specializați trebuie să asigure ace-
leaşi garanţii şi aceeaşi calitate (pct. 30); 

regulile de procedură specifice aplicabile - 
instanțelor specializate sunt admisibile doar atunci 
când acestea răspund cerinţelor care justifică înfiinţa-
rea instanţei respective (de exemplu, reguli speciale 
aplicabile la examinarea cauzelor cu implicarea mino-
rilor) – pct. 32;

fie că sunt supuse unei instanţe specializate sau - 
de drept comun, toate cauzele trebuie tratate cu aceeaşi 
diligenţă (pct. 34); 

judecătorii ar trebui să aibă dreptul să se transfere - 
în altă instanţă şi să îşi schimbe specializarea de-a lun-
gul carierei lor, chiar să treacă de la o funcţie speciali-
zată la una de drept comun sau invers (pct. 36);

toate instanțele trebuie să beneficieze de aceleaşi - 
condiţii în materie de resurse (pct. 35). 

Problema beneficiilor specializării judecătorilor o 
regăsim reflecată și în doctrină, unii cercetători identi-
ficând, în special, următoarele beneficii importante [2, 
p. 1676]:

Uniformitatea-  se referă la minimizarea conflicte-
lor/diferențelor în interpretarea legii. În măsura în care 
specializarea aduce uniformitate, acest efect rezultă 
din reducerea numărului de judecători care audiază ca-
zuri dintr-un domeniu al dreptului, mai curând decât 
de reducerea numărului de cazuri pe care judecătorii 
respectivi le audiază.

Eficiența-  este un beneficiu destul de simplu. Repe-
tarea unor sarcini similare poate să sporească eficiența, 
permițând oamenilor să dezvolte rutine, întrucât sunt 
mai familiarizați cu sarcinile lor. Astfel, este rezonabil 
să presupunem că judecătorii care audiază doar anumi-
te cazuri, le procesează mult mai repede decât judecă-
torii care audiază astfel de cazuri doar ocazional.

Expertiza, - spre deosebire de eficiență nu este atât 
de simplă. Eficiența este un rezultat, în timp ce exper-
tiza este un atribut care ar putea produce anumite re-
zultate. În primul rând, orice câștiguri de eficiență care 
rezultă din specializare sunt parțial produsul câștigului 
de experiență al judecătorilor prin concentrarea asupra 
unui anumit subiect. Ceea ce înseamnă că expertiza 
poate să sporească calitatea deciziilor judecătorești. 
Astfel că judecătorii specializați, care știu mai multe 
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despre domeniul în care iau decizii judecătorești, au 
mai multe șanse de a obține decizii corecte, în timp ce 
ceilalți pot avea dificultăți în înțelegerea problemelor 
din domeniu.

Așadar, dincolo de toate aprecierile și recomandările 
în materie (doctrinare și europene), experiența arată că, 
în majoritatea țărilor, specializarea judecătorilor deja 
există sub diferite forme, fiind păstrați, totodată, jude-
cătorii generaliști și instanțele de jurisdicție generală. 
Diverse studii juridice ale organelor specializate recu-
nosc faptul specializării judecătorilor și par a susține 
că aceasta a devenit realitate datorită complexității 
legislației și necesității de a se adapta la aceste schim-
bări [13, p. 1267]. Prin urmare, discuțiile referitoare 
la avantajele specializării judecătorilor și tendința de a 
introduce specializarea în mai multe țări poate însemna 
că aceasta produce mai multe efecte pozitive decât ne-
gative asupra activității judecătorului [7, p. 18]. 

Pentru Republica Moldova, după cum apreciază 
specialiștii, nu există o recomandare fermă nici pe plan 
internațional și nici regional, în ceea ce privește speci-
alizarea judecătorilor. Prin urmare, ține de competența 
autorităților de resort ale Republicii Moldova să decidă 
asupra necesității specializării, precum și asupra gra-
dului sau formelor acesteia. Desigur, în acest caz, nu se 
poate ignora necesitatea specializării, întrucât în cadrul 
societății noastre aceasta se promovează reieșind din 
două motive de bază, și anume: pentru a ajuta judecă-
torii să facă față volumului și complexității legislației 
care sunt în permanentă creștere și pentru a spori 
eficiența instanței judecătorești [7, p. 45].

Important este că necesitatea de bază și aspectele 
problematice ale specializării judecătorilor asupra că-
rora urmează a fi luată o decizie se referă la judecătorii 
care activează în cadrul judecătoriilor, deoarece jude-
cătorii curților de apel și ai Curții Supreme de Justiție, 
activând în colegii, sunt deja specializați pe domeniul 
civil și penal [7, p. 20].

Potrivit, Consiliului Consultativ al Judecătorilor 
Europeni (în continuare – CCJE), Avizul nr. 15 (2012) 
cu privire la specializarea judecătorilor, cea mai răs-
pândită modalitate de implementare a specializării pre-
supune crearea colegiilor sau secțiunilor specializate. 
Deseori, o astfel de specializare poate fi asigurată prin 
regulamentele interne ale instanțelor. Principalele do-
menii de specializare sunt: dreptul familiei şi protecţia 
drepturilor copiilor, dreptul proprietăţii intelectuale, 
dreptul comercial, dreptul insolvenţei, infracţiunile 
grave, urmărirea penală şi executarea sancţiunilor pe-
nale [1, pct. 42].

Dacă e să ne referim la situația din Republica Moldo-
va, pânâ nu demult am avut și instanțe specializate, fiind 
vorba despre Judecătoria Militară și Judecătoria Comer-
cială de Circumscripție, care și-au încetat activitatea la 
1 aprilie 2017 (în baza art. 1 alin. (3) din Legea cu pri-

vire la reorganizarea instanțelor judecătorești nr. 76 din 
21.04.2016 [8]). Deci, la moment, avem doar instanțe 
generale (fiind vorba doar despre instanțele de fond). 

În pofida faptului că atât doctrina, cât și practicie-
nii au insistat asupra înființării de instanțe specializate 
în cauze de contencios administrativ [6, p. 497; 10, p. 
156], până la moment acestea nu există. În schimb, se 
preconizează specializarea judecătorilor în contencios 
administrativ, în acest sens art. 192 (Specializarea ju-
decătorilor pentru examinarea acțiunilor în contencios 
administrativ) din Codul administrativ al Republicii 
Moldova (care urmează să intre în vigoare la 1 aprilie 
2019) [4] stipulând:

„(1) Pentru examinarea acțiunilor în contencios ad-
ministrativ la curțile de apel și la Curtea Supremă de 
Justiție se instituie complete și/sau colegii specializate 
de judecători. 

(2) În judecătorii acțiunile în contencios adminis-
trativ se examinează de judecători specializați.”

O astfel de soluție a fost recomandată și de către 
specialiști [7, p. 20], rămâne doar de văzut cum se va 
implementa în practică. Pe de altă parte, specialiștii 
mai recomandă promovarea specializării informale a 
judecătorilor pe domenii mai înguste, cum ar fi: cau-
zele legate de relațiile de familie, cauzele comerciale, 
litigiile de muncă și cauzele penale cu minori. 

În practică, în urma reorganizării hărții instanțelor 
de judecată (începută în anul 2017, aflată la moment 
în curs de desfășurare), este prevăzut că judecătorii din 
Republica Moldova nu mai examinează toate tipurile 
de dosare, ci se specializează într-un anumit domeniu. 
În concret, în prezent, Judecătoria Chișinău și Bălți au 
devenit specializate în ianuarie 2017, în aceste instanțe, 
judecătorii fiind specializați pe dosare penale, civile 
sau în care sunt vizați minorii. 

Desigur, trebuie să recunoaștem că specializarea ju-
decătorilor a fost inițiată anterior anului 2017, parcur-
gând câțiva pași până la acesta. Bunăoară, chiar dacă 
judecătorii de instrucție, de jure, nu sunt considerați 
judecători specializați, de facto însă, aceștia acționează 
ca judecători specializați, cu atribuții distincte și fără 
posibilitate de promovare la funcția de judecător de 
drept comun. Din 2012 a fost modificată procedura de 
numire a judecătorilor de instrucție, ceea ce a deter-
minat specialiștii să aprecieze instituția judecătorilor 
de instrucție ca un domeniu de specializare formală a 
judecătorilor în Republica Moldova [7, p. 9].

Pe de altă parte, un alt domeniu în care s-a pus ac-
centul pe specializarea judecătorilor a fost cel al cauze-
lor cu implicarea minorilor. În acest sens, începând cu 
2013, Consiliul Superior al Magistraturii desemnează 
judecătorii instanțelor judecătorești pentru specializare 
și examinarea cauzelor penale cu implicarea minori-
lor. Bunăoară, Prin Hotărârea CSM nr. 279/13 din 11 
aprilie 2017, au fost desemnați 65 de judecători pentru 
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examinarea cauzelor penale cu implicarea minorilor. În 
esență, aceste măsuri au fost necesare în contextul im-
plementării reformării Sectorului Justiției, care implică 
și consolidarea sistemului de justiție pentru copii.

În același context, la începutul anului 2018 s-a pro-
dus specializarea judecătorilor pe dosare de insolvabili-
tate. În urma unor modificări efectuate la Codul de pro-
cedură civilă al Republicii Moldova [5], competențele 
de examinare a dosarelor de insolvabilitate au fost 
transferate de la curțile de apel la judecătoriile de fond. 
Pentru a nu bloca procesul de examinare a acestor ti-
puri de dosare, judecătorii de fond din fiecare instanță 
din țară au fost instruiți și, ulterior, specializați. Astfel, 
la Judecătoria Chișinău sunt 10 judecători specializați 
în acest domeniu, la Curtea de Apel Chișinău sunt for-
mate două complete specializate pe insolvabilitate, iar 
la Curțile de Apel din Comrat și Cahul, câte un complet 
specializat. În judecătoriile din raioane este câte un ju-
decător specializat pe dosare de insolvabilitate.

Așadar, la moment atestăm practica tot mai fermă 
a factorilor de decizie de specializare a judecătorilor 
moldoveni în așa domenii precum: dreptul penal, drep-
tul civil, contenciosul administrativ, insolvabilitatea, 
cauze cu implicarea minorilor, la care se alătură și ju-
decătorii de instrucție. 

Este de menționat și faptul că potrivit Raportului 
anual al Consiliului Superior al Magistraturii pentru 
anul 2017, deja formarea iniţială a judecătorilor se re-
alizează ţinându-se seama de necesitatea specializării 
acestora, de dinamica procesului legislativ şi a practicii 
judiciare [11, p. 57].

În același timp, specialiștii recomandă și specializa-
rea asistenților judiciari, care ar putea contribui atât la 
sporirea performanței instanțelor, cât și a calității ho-
tărârilor judecătorești. Această specializare presupune 
schimbarea modului de atribuire a unui asistent per ju-
decător, la atribuirea asistenților judiciari per instanță. 
În atare situație, activitatea asistenților judiciari va 
fi organizată în funcție de domenii juridice și nu în 
funcție de activitatea unui judecător [7, p. 9]. Rămâne 
de văzut care vor fi deciziile autorităților responsabile 
în domeniu, cert fiind faptul că o cunoaștere mai bună 
a anumitor domenii de către personalul care ajută jude-
cătorii va contribui și mai mult la asigurarea celerității 
proceselor și calității deciziilor judecătorești.

În legătură cu beneficiul specializării, accentuăm că 
aceasta este resimţită nu doar de către înșişi judecătorii 
ca o componentă intrinsecă a independenţei justiţiei, ci 
şi o aşteptare legitimă a justiţiabililor, care îşi doresc ca 
litigiile lor să fie soluţionate cu celeritate şi profesiona-
lism de către judecătorii care au posibilitatea reală de 
a se specializa într-un domeniu al dreptului pe care să 
îl poată aprofunda, astfel încât să fie limitat la maxim 
riscul de erori judiciare [12, p. 32].

În concluzie, în opinia noastră, specializarea de-

finitivă a judecătorilor ar aduce un suflu nou justiției 
din Republica Moldova. Dosarele ar fi examinate cu 
mai mult profesionalism, în termeni mai restrânși, ceea 
ce ar face ca cetățenii să aibă mai multă încredere că 
vor avea parte de procese echitabile în care nu e loc de 
eventuale erori judiciare prin care să fie vătămați. 
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Изложение основного материала. Основ-
ным нормативным актом, регулирующим 

права, обязанности и юридическую ответствен-
ность государственных служащих, является за-
кон РМ «О государственной должности и стату-
се государственного служащего» № 158-XVI от 
04.04.2008 года.[1]

Статья 2 закона РМ «О государственной долж-
ности и статусе государственного служащего» 
определяет государственного служащего как фи-

зическое лицо, назначенное в соответствии с на-
стоящим законом на государственную должность, 
а государственную должность определяют как со-
вокупность полномочий и обязанностей, установ-
ленных на основе закона в целях осуществления 
прерогатив публичной власти.

Частью (1) ст. 4 закона РМ «О государственной 
должности и статусе государственного служаще-
го» предусмотрено, что Положения настоящего 
закона применяются к государственным служа-

CZU 349.2(478)

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫх СЛУЖАЩИх

Н. РЕБЕЖА, 
докторант Европейского университета Молдовы

АННОТАЦИЯ
Автор на основе теоретических и практических материалов освещает основные права и обязанности государ-

ственных служащих, а также их юридическую ответственность.
Актуальность темы обусловлена ролью и значением государственных служащих, от результатов деятельности 

которых зависит социально-экономическое положение страны.
Ключевые слова: орган публичной власти, государственная должность, государственный служащий, юриди-

ческая ответственность, административная ответственность, дисциплинарная ответственность, уголовная ответ-
ственность, сроки давности привлечения к административной ответственности, сроки давности привлечения к уго-
ловной ответственности.

RIGHTS, OBLIGATIONS AND LEGAL LIABILITY OF PUBLIC SERVANTS 

N. REBEZHA, 
PhD student at the European University of Moldova

ANNOTATION
The author, on the basis of theoretical and practical materials, covers the basic rights and obligations of state employees, 

as well as their legal responsibility.
The relevance of the topic is determined by the role and importance of civil servants, on the results of which the socio-

economic situation of the country depends.
Keywords: public authority, public office, civil servant, legal responsibility, administrative responsibility, disciplinary res-

ponsibility, criminal liability, statute of limitations for administrative liability, statute of limitations for criminal liability.

DREPTURILE, OBLIGAŢIILE şI RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

N. REBEZHA, 
doctorand la Universitatea Europeană din Moldova

REZUMAT
Autorul, pe baza materialelor teoretice şi practice, acoperă drepturile şi obligaţiile de bază ale angajaţilor de stat, precum 

şi responsabilitatea lor juridică.
Relevanţa subiectului este determinată de rolul şi importanţa funcţionarilor publici, ale căror rezultate depind de situaţia 

socio-economică a ţării.
Cuvinte-cheie: autoritate publică, funcţie publică, funcţionar public, răspundere juridică, răspundere administrativă, 

răspundere disciplinară, răspundere penală, statutul de limitare a răspunderii administrative, statutul de limitare a răspun-
derii penale.



43

JURNALUL  JURIDIC  NAȚIONAL:  TEORIE  ȘI  PRACTICĂ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ЮРИДИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ: ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА •  NATIONAL  LAW  JOURNAL:  TEORY  AND  PRACTICE

DECEMbRiE 2018

щим органов публичной власти, указанных в При-
ложении 1.

Секретариат Парламента
Аппарат Президента Республики Молдова
Государственная канцелярия
Секретариат Высшего совета магистратуры
Секретариат Конституционного суда
Секретариат Высшей судебной палаты
Офис народного адвоката
Аппарат и подразделения Счетной палаты
Национальный центр по борьбе с коррупцией
Аппарат Центральной избирательной комис-

сии
Аппарат Национального совета по аккредита-

ции и аттестации
Аппарат Национального органа по неподкуп-

ности
Аппарат Совета по предупреждению и ликви-

дации дискриминации и обеспечению равенства
Аппараты других органов публичной власти, 

учрежденных Парламентом, Президентом Респу-
блики Молдова или Правительством

Центральные отраслевые органы публичного 
управления и другие административные органы 
(центральные аппараты, деконцентрированные 
публичные службы, другие органы публичного 
управления, подведомственные центральным от-
раслевым органам публичного управления)

Аппараты органов местного публичного управ-
ления, автономного территориального образования с 
особым статусом и их децентрализованные службы

Секретариаты судебных инстанций, аппараты 
прокуратуры, органы дипломатической службы, 
таможенной службы, органы обороны, нацио-
нальной безопасности и охраны общественного 
порядка (лица, занимающие государственные 
должности в перечисленных органах публичной 
власти, деятельность которых не регулируется 
специальными законодательными актами)

В соответствии с частью (2) ст. 4 закона РМ «О 
государственной должности и статусе государ-
ственного служащего» положения настоящего за-
кона применяются к государственным служащим, 
имеющим особый статус (сотрудники диплома-
тической службы, таможенной службы, органов 
обороны, органов по предупреждению и борьбе с 
коррупцией, органов национальной безопасности 
и охраны общественного порядка, иные установ-
ленные законом категории), в части, не регулируе-
мой специальными законами.

Деятельность сотрудников таможенной служ-
бы регулируется также Таможенным кодексом 
Республики Молдова (далее – ТамК РМ) № 1149-
XIV от 20.07.2000 года.[2]

В соответствии с частью (3) ст. 4 закона РМ «О 
государственной должности и статусе государ-
ственного служащего» положения настоящего за-
кона не применяются к:

a) лицам, исполняющим ответственные госу-
дарственные должности; 

b) персоналу, зачисленному на основе личного 
доверия в кабинет лиц, исполняющих ответствен-
ные государственные должности;

c) персоналу органов публичной власти, вы-
полняющему вспомогательные функции: канце-
лярские, протокольные, административные, адми-
нистрирования информационных систем, включая 
ввод и обработку информации, обеспечивающей 
функционирование органа публичной власти;

с1) персоналу, принятому на работу на опреде-
ленный период за счет дополнительных доходов и 
других источников;

d) иным категориям персонала, не осущест-
вляющим деятельность, предполагающую реали-
зацию прерогатив публичной власти.

Согласно части (1) ст. 7 закона РМ «О государ-
ственной должности и статусе государственного 
служащего» в соответствии с уровнем полномо-
чий обладателя государственные должности под-
разделяются на следующие категории:

a) высшие руководящие государственные 
должности;

b) руководящие государственные должности;
c) исполнительные государственные должно-

сти. 
Согласно части (2) ст. 7 закона РМ «О государ-

ственной должности и статусе государственного 
служащего» в зависимости от сложности и харак-
тера задач, уровня важности и ответственности 
каждая категория государственных должностей 
подразделяется на группы, указанные в Едином 
классификаторе государственных должностей, 
утвержденном Парламентом.

Единый классификатор государственных 
должностей утвержден законом РМ № 155 от 
21.07.2011 года.[3]

Вывод. По нашему мнению, государственным 
служащим следует считать физическое лицо, на-
значенное в соответствии с законом на государ-
ственную должность, предусмотренную Единым 
классификатором государственных должностей. 
Такое определение понятия «государственный 
служащий» будет более точным, чем определение 
этого понятия, содержащегося в ст. 2 закона РМ 
«О государственной должности и статусе государ-
ственного служащего».

Согласно части (2) ст. 8 закона РМ «О государ-
ственной должности и статусе государственного 
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служащего» категория государственных служа-
щих – руководителей высшего звена включает 
лиц, назначенных на одну из следующих высших 
руководящих государственных должностей:

c) государственный секретарь министерства, 
заместитель руководителя административного 
органа;

d) руководитель и заместитель руководителя 
аппарата органа публичной власти (Парламента, 
Президента Республики Молдова, Высшего со-
вета магистратуры, Конституционного суда, Выс-
шей судебной палаты, Генеральной прокуратуры, 
Счетной палаты, Офиса народного адвоката).

Замещение вакантной высшей руководящей 
государственной должности согласно части (3) 
ст. 8 закона РМ «О государственной должности и 
статусе государственного служащего» осущест-
вляется по конкурсу.

Согласно части (4) ст. 8 закона РМ «О государ-
ственной должности и статусе государственного 
служащего» для замещения высшей руководящей 
государственной должности лицо должно отве-
чать в совокупности следующим требованиям:

a) соответствовать условиям, предусмотрен-
ным ст. 27;

b) иметь высшее образование, подтвержденное 
дипломом лиценциата или равноценным докумен-
том об образовании;

с) иметь стаж работы по специальности/про-
филю соответствующей государственной долж-
ности не менее пяти лет;

d) иметь опыт управленческой деятельности 
не менее двух лет.

Основные условия, необходимые для посту-
пления на государственную службу, установлены 
ст. 27 закона РМ «О государственной должности и 
статусе государственного служащего» на государ-
ственную должность может поступить лицо, кото-
рое отвечает следующим основным условиям:

a) является гражданином Республики Молдо-
ва;

b) владеет молдавским языком и функциони-
рующими на соответствующей территории офи-
циальными языками межэтнического общения в 
установленных законом пределах;

c) обладает полной дееспособностью; 
d) не достигло возраста 63 лет;
e) годно по состоянию здоровья согласно меди-

цинскому заключению, выданному уполномочен-
ным медицинским учреждением, к исполнению 
государственной должности, если для соответ-
ствующей должности установлены особые требо-
вания в отношении здоровья;

f) имеет необходимое образование, предусмо-

тренное для соответствующей государственной 
должности;

g) в последние пять лет не было уволено с го-
сударственной должности в соответствии с пун-
ктами а) и b) части (1) статьи 64 либо индивиду-
альный трудовой договор с ним не был прекращен 
по дисциплинарным причинам;

h) не имеет непогашенных судимостей за 
умышленные преступления;

i) не лишено права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью в качестве основного или дополнительно-
го наказания вследствие окончательного судебно-
го приговора, которым установлен этот запрет.

j) в отношении него не установлен запрет на 
занятие государственной должности или ответ-
ственной государственной должности, вытекаю-
щий из констатирующего акта Национального 
органа по неподкупности.

Вывод. По нашему мнению, пункт d) части (1) 
ст. 27 закона РМ «О государственной должности 
и статусе государственного служащего», не допу-
скающий приём на государственную должность 
лиц, достигших возраста 63 лет, является дискри-
минационным, и его следовало бы отменить.

Предложение. Пункт g) части (1) ст. 27 закона 
РМ «О государственной должности и статусе го-
сударственного служащего», по нашему мнению, 
следует изменить, заменив слова «в последние 
пять лет» словами «в последний год».

Согласно части (1) ст. 60 закона РМ «О госу-
дарственной должности и статусе государствен-
ного служащего» срок действия дисциплинарного 
взыскания не может превышать одного года со 
дня его наложения за изъятиями, предусмотрен-
ными законом. Поэтому запрет приёма на работу 
лиц, срок действия дисциплинарных взысканий 
которых истек, недопустим.

Согласно части (2) ст. 27 закона РМ «О госу-
дарственной должности и статусе государствен-
ного служащего» для замещения государственных 
должностей в органах публичной власти требует-
ся высшее образование, подтвержденное дипло-
мом лиценциата или равноценным документом 
об образовании; исключение составляют испол-
нительные государственные должности в органах 
местного публичного управления первого уровня, 
в которые при необходимости могут зачислять-
ся лица со средним специальным образованием, 
подтвержденным дипломом.

Согласно части (3) ст. 27 этого закона канди-
дат на замещение государственной должности 
должен отвечать минимальным специфическим 
требованиям для занятия соответствующей долж-
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ности, установленным в Едином классификаторе 
государственных должностей, утвержденном за-
коном № 155 от 21 июля 2011 года. Орган публич-
ной власти может установить и другие специфи-
ческие требования относительно специальности 
образования, знаний, профессиональных навыков 
и отношения/поведения, необходимых для эффек-
тивного исполнения государственной должности, 
с их указанием в должностной инструкции по го-
сударственной должности. 

Согласно части (1) ст. 28 этого закона замеще-
ние вакантной или временно вакантной государ-
ственной должности осуществляется:

a) по конкурсу;
b) в порядке продвижения по службе;
с) в порядке перевода.
d) в порядке откомандирования;
e) в порядке обеспечения временного исполне-

ния руководящей государственной должности.
Согласно части (2) ст. 28 этого закона конкурс 

организуется, как правило, после применения по-
рядка замещения государственной должности, 
указанного в пунктах b) и с) части (1).

Предложение. По нашему мнению, ст. 28 за-
кона РМ «О государственной должности и статусе 
государственного служащего» следует изменить, 
предусмотрев, что замещение вакантной государ-
ственной должности осуществляется только по 
конкурсу.

Основные права государственных служащих 
установлены ст. 14-21 закона РМ «О государ-
ственной должности и статусе государственного 
служащего».

Согласно ст. 14 этого закона государственный 
служащий имеет следующие основные права: 

a) рассматривать вопросы и принимать реше-
ния в пределах своей компетенции;

b) в пределах своей компетенции запрашивать 
и получать от других органов публичной власти, 
а также от физических и юридических лиц неза-
висимо от вида собственности и организационно-
правовой формы необходимую информацию; 

c) знать свои права и обязанности, закреплен-
ные в должностной инструкции;

d) располагать нормальными условиями труда 
и гигиены, обеспечивающими сохранение здо-
ровья, физической и психической целостности, 
и получать оплату, соответствующую сложности 
должностных обязанностей;

e) обращаться в Правительство по поводу слу-
чаев нарушения законодательства, относящегося 
к государственной должности и статусу государ-
ственного служащего, за исключением государ-
ственных служащих, осуществляющих деятель-

ность в органах публичной власти, указанных 
в пункте d) части (2) ст. 8, которые вправе обра-
щаться к руководителям соответствующих орга-
нов публичной власти;

f) пользоваться стабильностью в занимаемой 
госу  дарственной должности, а также иметь воз-
можность продвижения по должности;

g) предоставлять работникам и/или их пред-
ставителям информацию о законодательных по-
ложениях в отношении равенства возможностей и 
равного обращения для женщин и мужчин в рам-
ках структуры.

Право на свободу мнений и выражения гаран-
тировано ст. 32 Конституции РМ, принятой 29 
июля 1994 года.[4]

Согласно части (1) ст. 32 Конституции РМ каж-
дому гражданину гарантируется свобода мысли, 
мнений, а также свобода публичного выражения 
посредством слова, изображения или иными воз-
можными способами. 

Право государственного служащего на выра-
жение мнения конкретизировано ст. 15 закона РМ 
«О государственной должности и статусе государ-
ственного служащего», которая гласит: «Право го-
сударственного служащего на выражение мнения 
гарантируется.

Государственный служащий может выражать 
официальное мнение органа публичной власти 
только в случае, если уполномочен на это в соот-
ветствии с установленными процедурами.

Государственный служащий может участво-
вать в публичных мероприятиях и обсуждениях, 
будучи обязанным объявить при этом, что выра-
жаемое им мнение не представляет официальную 
точку зрения органа публичной власти, в котором 
он осуществляет деятельность.

В период исполнения служебных обязанностей 
государственный служащий должен воздержи-
ваться от публичного выражения или проявления 
политических предпочтений и поддержки какой-
либо партии или общественно-политической ор-
ганизации».

Согласно ст. 16 закона РМ «О государствен-
ной должности и статусе государственного слу-
жащего» государственные служащие могут быть 
членами политических партий или общественно-
политических организаций, созданных на закон-
ных основаниях, за изъятиями, предусмотренны-
ми законом. 

Статья 17 закона РМ «О государственной долж-
ности и статусе государственного служащего» 
даёт государственным служащим право создавать 
профессиональные союзы и другие организации и 
вступать в них.
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Деятельность профессиональных союзов ре-
гулируется законом РМ «О профессиональных 
союзах» №1129-XIV от 20.07.2000 года.[5]

Право государственного служащего на доступ 
к информации установлено ст. 35 Конституции 
РМ и ст. 18 закона РМ «О государственной долж-
ности и статусе государственного служащего, ко-
торая гласит: «Государственный служащий имеет 
право свободного доступа к своему личному делу, 
а также к персональным данным, содержащимся в 
регистре государственных должностей и государ-
ственных служащих.

По письменному или устному требованию го-
сударственного служащего орган публичной вла-
сти обязан бесплатно выдавать копии имеющихся 
в его личном деле актов, а также документы, под-
тверждающие осуществляемую им деятельность, 
общий стаж работы и стаж работы в государствен-
ной должности, другие необходимые данные.

Государственный служащий имеет право быть 
информированным обо всех непосредственно ка-
сающихся его решениях».

Государственные служащие имеют право на 
ежегодные оплачиваемые отпуска, продолжитель-
ность которых установлена ст. 43 закона РМ «О 
государственной должности и статусе государ-
ственного служащего».

Согласно части (1) ст. 43 этого закона государ-
ственному служащему предоставляется ежегод-
ный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
35 календарных дней без учета нерабочих празд-
ничных дней. Отпуск может быть предоставлен 
полностью или разделен на части при условии, 
что одна из частей должна быть не менее 14 ка-
лендарных дней.

Согласно части (2) ст. 43 этого закона при ста-
же работы на государственной службе более 5, 10 
и 15 лет оплачиваемый отпуск увеличивается со-
ответственно на 3, 5 и 7 календарных дней.

Государственный служащий имеет право на 
материальную помощь, пенсию и другие соци-
альные гарантии, установленные ст. 42 закона РМ 
«О государственной должности и статусе государ-
ственного служащего».

Согласно части (1) ст. 42 этого закона государ-
ственному служащему оказывается материальная 
помощь для решения социальных и жилищных 
проблем в соответствии с законом.

Согласно части (2) ст. 42 этого закона государ-
ственный служащий пользуется правом на пен-
сию в соответствии с законом «О пенсиях госу-
дарственного социального страхования».

Право государственных служащих на заба-
стовку установлено ст. 21 закона РМ «О государ-

ственной должности и статусе государственного 
служащего», согласно которой за государственны-
ми служащими признается право на забастовку в 
соответствии с законодательством.

Государственным служащим запрещается уча-
стие в забастовках, нарушающих функционирова-
ние органа публичной власти, от деятельности ко-
торого зависит обеспечение общества жизненно 
важными благами и услугами.

Согласно части (1) ст. 362 Трудового кодекса 
Республики Молдова (далее – ТК РМ) № 154-XV 
от 28.03.2003 года забастовка – это доброволь-
ный отказ работников от исполнения трудовых 
обязанностей (полностью или частично) в целях 
разрешения коллективного трудового конфликта, 
начатого в соответствии с действующим законо-
дательством.[6]

 Согласно части (2) ст. 362 ТК РМ заба-
стовка может быть объявлена в соответствии 
с настоящим кодексом только с целью защи-
ты профессиональных интересов работни-
ков экономического и социального характера 
и не может преследовать политических целей. 
Согласно части (3) ст. 362 ТК РМ забастовка мо-
жет быть объявлена, если исчерпаны все пути 
разрешения коллективного трудового конфликта 
в рамках примирительной процедуры, предусмо-
тренной настоящим кодексом. 

Основные обязанности государственного слу-
жащего установлены ст. 22 закона РМ «О государ-
ственной должности и статусе государственного 
служащего.

Согласно части (1) ст. 22 этого закона государ-
ственный служащий имеет следующие основные 
обязанности:

a) соблюдать Конституцию, действующее 
законо дательство, а также международные до-
говоры, стороной которых является Республика 
Молдова;

b) неукоснительно соблюдать права и свободы 
граждан;

c) быть лояльным к органу публичной власти, 
в котором осуществляет деятельность;

d) ответственно, объективно и четко, инициа-
тивно и коллегиально исполнять все служебные 
обязанности;

e) сохранять в соответствии с законом государ-
ственную тайну, а также конфиденциальность в 
отношении действий, сведений или документов, 
ставших известными ему в связи с исполнением го-
сударственной должности, за исключением инфор-
мации, представляющей общественный интерес;

f) соблюдать нормы профессионального пове-
дения, предусмотренные законом;
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f1) соблюдать положения части (2) ст. 7 закона 
«Об оценке институциональной неподкупности» 
№ 325 от 23 декабря 2013 года;

g) соблюдать внутренний распорядок.
Согласно части (2) ст. 22 этого закона госу-

дарственные служащие – руководители высшего 
звена, а также государственные служащие – руко-
водители обязаны поощрять предложения и обо-
снованные инициативы подчиненных, внесенные 
в целях улучшения работы органа публичной вла-
сти, в котором они осуществляют деятельность.

Статья 23 этого закона обязывает государ-
ственного служащего выполнять распоряжения 
непосредственного руководителя и распоряжения 
органа публичной власти.

Согласно части (2) ст. 23 этого закона государ-
ственный служащий вправе в письменной форме 
и с указанием причин отказаться от исполнения 
полученных от руководителя распоряжений, пись-
менных или устных, если считает их неправомер-
ными.

Согласно части (3) ст. 23 этого закона рас-
поряжение считается неправомерным, если оно 
противоречит действующим законодательным и 
нормативным актам, превышает полномочия ор-
гана публичной власти или требует от получате-
ля распоряжения действий, которые он не вправе 
осуществлять.

Согласно ст. 24 этого закона государственный 
служащий обязан в соответствии с законом пред-
ставлять декларацию об имуществе и личных ин-
тересах. 

Государственный служащий обязан неукос-
нительно соблюдать правовой режим конфликта 
интересов, несовместимости, ограничений и по-
дарков.

Согласно части (2) ст. 25 этого закона государ-
ственный служащий не может осуществлять иную 
оплачиваемую деятельность:

a) в органах публичной власти – за изъятиями, 
предусмотренными законом;

b) в ответственной государственной должности 
или в должности в составе кабинета лица, испол-
няющего ответственную государственную долж-
ность, за исключением случая, когда служебные 
отношения приостановлены на соответствующий 
период времени в соответствии с законом;

c) по индивидуальному трудовому или иному 
гражданско-правовому договору, в хозяйственных 
обществах, кооперативах, государственных или 
муниципальных предприятиях, некоммерческих 
организациях публичного  или частного сектора, 
деятельность которых подконтрольна, подотчетна 
или связана иным образом с компетенцией орга-

на, в котором он осуществляет деятельность, за 
исключением научной, преподавательской, твор-
ческой деятельности, деятельности по участию в 
проектах развития, находящихся в сфере компе-
тенции органа, в котором он осуществляет дея-
тельность, и деятельности по представительству 
государства в хозяйственных обществах. Порядок 
совмещения этих видов деятельности с государ-
ственной должностью устанавливается Прави-
тельством;

d) в качестве эксперта, занятого во внедряемых 
за пределами страны проектах, кроме случаев, 
когда служебные отношения в соответствии с за-
коном приостановлены на соответствующий пе-
риод.

Согласно части (21) ст. 25 этого закона госу-
дарственный служащий не вправе осуществлять 
предпринимательскую деятельность, исключая 
статус учредителя хозяйственного общества.

По нашему мнению, часть (21) ст. 25 закона РМ 
«О государственной должности и статусе госу-
дарственного служащего» следует изменить, ис-
ключив из неё слова «исключая статус учредителя 
хозяйственного общества», т.к. хозяйственные об-
щества учреждаются с целью получения прибыли, 
и хозяйственное общество, учредителем которого 
является государственный служащий, будет поль-
зоваться протекцией органов публичной власти.

Согласно части (22) ст. 25 закона РМ «О госу-
дарственной должности и статусе государствен-
ного служащего» не находится в ситуации несо-
вместимости в смысле части (2) государственный 
служащий, который вне рабочего времени осу-
ществляет деятельность в других сферах деятель-
ности в частном секторе, не связанных прямо или 
косвенно с осуществляемыми согласно должност-
ной инструкции в качестве государственного слу-
жащего обязанностями.

Предложение. По нашему мнению, часть (22) 
ст. 25 этого закона следует исключить как создаю-
щую благоприятные условия для злоупотребле-
ний.

Согласно ст. 56 закона РМ «О государственной 
должности и статусе государственного служаще-
го» за нарушение служебных обязанностей, норм 
поведения, за причиненный материальный ущерб, 
за правонарушения или преступления, совершен-
ные в служебное время или в связи с исполнени-
ем должностных обязанностей, государственный 
служащий несет дисциплинарную, гражданско-
правовую, административную или уголовную от-
ветственность.

Данная норма права является отсылочной, т.к. 
дисциплинарная ответственность государствен-
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ных служащих установлена ст. 57-60 этого закона, 
а гражданско-правовая ответственность установ-
лена Гражданским кодексом Республики Молдова 
(далее – ГК РМ) № 1107-XV от 06.06.2002 года.[7]

Административная ответственность установ-
лена Кодексом Республики Молдова о право-
нарушениях (далее – КоП РМ) № 218-XVI от 
24.10.2008 года.[8]

Уголовная ответственность установлена Уго-
ловным кодексом Республики Молдова (далее – 
УК РМ) № 985-XV от 18.04.2002 года.[9]

Юридическую ответственность рассматривают 
как «установленную законом санкцию за неправо-
мерное прошлое поведение и как институт права, 
т.е. совокупность правовых норм, которыми уста-
новлены санкции за нарушение законодательства, 
основания, условия, порядок и сроки применения 
этих санкций, а также порядок обжалования при-
мененных санкций».[10]

Юридическую ответственность рассматрива-
ют и как охранительное правоотношение, возни-
кающее при применении санкций к правонаруши-
телю.

«Юридическая ответственность как санкция 
представляет собой установленные законом не-
благоприятные последствия в виде ограничений 
личного или имущественного характера, которые 
обязано претерпеть лицо, совершившее правона-
рушение».[11]

Юридическая ответственность является важ-
нейшим правовым средством обеспечения закон-
ности и правопорядка, т.к. применение к правона-
рушителям установленных законом санкций спо-
собствует предупреждению правонарушений.

Дисциплинарная ответственность государ-
ственных служащих является средством укрепле-
ния государственной дисциплины.

За совершение дисциплинарных проступков, 
перечень которых установлен ст. 57 закона РМ 
«О государственной должности и статусе госу-
дарственного служащего», применяются дисци-
плинарные взыскания, исчерпывающий перечень 
которых установлен ст. 58 этого закона.

В соответствии со ст. 57 закона РМ «О государ-
ственной должности и статусе государственного 
служащего» дисциплинарными проступками яв-
ляются:

a) несоблюдение графика работы, в том числе 
неоднократно допускаемые отсутствие на работе 
или опоздание на работу без уважительных при-
чин либо уход с работы раньше установленного в 
графике работы времени;

c) вмешательство в решение некоторых вопро-
сов в обход закона;

d) несоблюдение требований о сохранении 
госу  дарственной тайны или конфиденциальности 
сведений, ставших известными государственному 
служащему при исполнении должности;

e) необоснованный отказ от выполнения слу-
жебных заданий и обязанностей, а также распоря-
жений руководителя;

f) постоянные небрежность и/или затягивание 
выполнения заданий;

g) действия, наносящие ущерб авторитету ор-
гана публичной власти, в котором государствен-
ный служащий осуществляет деятельность;

h) нарушение норм поведения государственно-
го служащего;

i) осуществление в рабочее время действий по-
литического характера, указанных в части (4) ст. 
15;

j) нарушение положений об обязанностях и 
ограничениях, установленных законом;

k) нарушение правил организации и проведе-
ния конкурса, правил  оценки профессиональных 
достижений государственных служащих;

l) другие действия, квалифицируемые законо-
дательством о государственной должности и го-
сударственных служащих как дисциплинарные 
проступки;

m) нарушение правил и процедур, касающих-
ся инициирования, проведения и регистрации го-
сударственного контроля предпринимательской 
деятельности.

Вывод. По нашему мнению, в толковании 
нуждается пункт с) ст. 57 закона РМ «О государ-
ственной должности и статусе государственного 
служащего», согласно которому дисциплинарным 
проступком является вмешательство в решение 
некоторых вопросов в обход закона.

Законодатель, т.е. Парламент, должен дать офи-
циальное толкование понятия «вмешательство в 
решение некоторых вопросов в обход закона» не-
понятно, что такое «вмешательство», что следует 
понимать под «некоторыми вопросами» и что сле-
дует понимать под понятием «в обход закона».

На основании такой абстрактной нормы, не 
имеющей объективных критериев, можно при-
влечь к дисциплинарной ответственности любого 
государственного служащего.

Вывод. По нашему мнению, в официальном 
толковании нуждается и пункт g) ст. 57 закона 
РМ «О государственной должности и статусе го-
сударственного служащего», согласно которому 
дисциплинарным проступком являются действия, 
наносящие ущерб авторитету органа публичной 
власти, в котором государственный служащий 
осуществляет свою деятельность.
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Предложение. Необходимо дополнить дан-
ную норму чётким определением действий (без-
действий), наносящих ущерб авторитету органа 
публичной власти, и дать примерный перечень 
таких действий (бездействий).

Очевидно, что ущерб авторитету органа пу-
бличной власти могут причинить не только дей-
ствия, например, принятие явно незаконного ад-
министративного акта, нарушающего права граж-
дан, но и противоправные бездействия, например 
нерассмотрение петиций в установленные закон-
ном «О подаче петиций» сроки.

Согласно ст. 58 закона РМ «О государственной 
должности и статусе государственного служаще-
го» за совершение дисциплинарных проступков 
на государственных служащих могут налагаться 
следующие виды дисциплинарных взысканий:

a) предупреждение;
b) выговор;
c) строгий выговор;
d) приостановление права на продвижение по 

должности в течение одного года;
е) приостановление права на повышение по 

ступеням оплаты на срок от одного до двух лет; 
g) увольнение с государственной должности;
h) понижение в должности и/или в классном 

чине.
Вывод. По нашему мнению, пункт h) ст. 58 за-

кона РМ «О государственной должности и статусе 
государственного служащего», предусматриваю-
щий такой вид дисциплинарного взыскания как 
понижение в должности и/или в классном чине, не 
соответствует положениям Конвенции Междуна-
родной организации труда «Об упразднении при-
нудительного труда» от 25.06.1957 года, которая 
запрещает такую форму принудительного труда 
как средство укрепления трудовой дисциплины.

Данная Конвенция была ратифицирована по-
становлением Парламента РМ № 707-XII от 
10.10.1991 года.[12]

Предложение. По нашему мнению, Парламент 
РМ должен отменить пункт h) ст. 58 закона РМ 
«О государственной должности и статусе государ-
ственного служащего».

Порядок применения дисциплинарных взыска-
ний установлен частями (1)-(13) ст. 59 закона РМ 
«О государственной должности и статусе государ-
ственного служащего».

Согласно части (1) ст. 59 этого закона дисци-
плинарное взыскание налагается лицом/органом, 
правомочным назначать на должность.

Согласно части (1) ст. 59 этого закона дис-
циплинарные взыскания налагаются не позднее 
шести месяцев со дня совершения проступка, 

за исключением дисциплинарного взыскания за 
нарушение законодательства о декларировании 
имущества и личных интересов, о конфликте ин-
тересов и о правовом режиме несовместимости и 
ограничений, которое налагается не позднее ше-
сти месяцев со дня наступления окончательности 
акта, которым установлено совершение дисци-
плинарного проступка.

Согласно части (3) ст. 59 этого закона дисци-
плинарное взыскание, за исключением указанно-
го в пункте а) ст. 58, налагается не иначе как после 
предварительного расследования вменяемого в 
вину проступка и после справедливого заслуши-
вания государственного служащего дисциплинар-
ной комиссией не позднее одного месяца с момен-
та обнаружения проступка.

Согласно части (31) ст. 59 этого закона течение 
сроков, указанных в частях (2) и (3), приоста-
навливается на период нахождения служащего в 
ежегодном отпуске, учебном отпуске, а также на 
период приостановления служебных отношений в 
связи с болезнью или травмой.

Согласно части (6) ст. 59 этого закона дисци-
плинарная комиссия обязана затребовать от госу-
дарственного служащего письменное объяснение 
о совершенных им действиях.

Согласно части (10) ст. 59 этого закона при 
индивидуализации дисциплинарного взыскания 
учитываются причины и тяжесть дисциплинар-
ного проступка, обстоятельства, при которых он 
был совершен, поведение государственного слу-
жащего на работе, а также наличие других дис-
циплинарных взысканий, срок действия которых 
не истек.

В соответствии с частью (3) ст. 60 закона РМ 
«О государственной должности и статусе госу-
дарственного служащего» административный акт 
о наложении дисциплинарного взыскания может 
быть обжалован государственным служащим в 
административный суд в установленном законом 
порядке.

Государственный служащий имеет право об-
жаловать решение о наложении на него дисци-
плинарного взыскания в суд первой инстанции в 
соответствии с законом РМ «Об административ-
ном суде» № 793-XIV от 10.02.2000 года.[13

Гражданско-правовая ответственность установ-
лена ГК РМ. Она подразделяется на договорную и 
внедоговорную, или деликтную, ответственность. 
Она предусматривает применение санкций в виде 
возмещения убытков и/или взыскании неустойки 
(штрафа, пени), либо во взыскании материально-
го и морального вреда.

Административная ответственность государ-
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ственных служащих установлена ст.297, 311, 312, 
3121, 313, 3131, 3132, 3133, 3134, 314, 3141, 315, 316, 
3261, 3301, 341, 3502, 351 КоП РМ.

Основанием для применения административ-
ной ответственности является правонарушение, 
которое согласно ст. 10 КоП РМ является вино-
вным противоправным деянием (действием или 
бездействием), представляющим меньшую соци-
альную опасность, чем преступление, посягаю-
щее на охраняемые законом ценности, предусмо-
тренным настоящим кодексом и наказуемым со-
гласно установленной ответственности за право-
нарушение.

Уголовная ответственность является более 
строгим видом юридической ответственности, 
чем административная ответственность. Уголов-
ная ответственность применяется в случае совер-
шения преступления, т.е. деяния, которое облада-
ет более высокой степенью социальной опасно-
сти, чем правонарушение.

За неисполнение своих обязанностей государ-
ственные служащие могут быть привлечены к 
уголовной ответственности, предусмотренной ст. 
1661, 180, 184, 306-309, 325, 328, 399, 3301, 3302, 
332 УК РМ.

Согласно части (3) ст. 1661 УК РМ пытки, то 
есть любое умышленное действие по причинению 
какому-либо лицу сильной боли либо физического 
или психического страдания с целью получения 
от него или от третьего лица сведений или при-
знаний, наказания его за действие, совершенное 
им или третьим лицом или в совершении которо-
го оно подозревается, запугивания или принужде-
ния его или третьего лица либо по любой другой 
причине, основанной на дискриминации любого 
характера, если такая боль или страдание причи-
няются публичным лицом или лицом, фактически 
исполняющим функции публичного учреждения, 
либо любым иным лицом, выступающим в офици-
альном качестве, или  с ведома или молчаливого 
согласия указанных лиц, наказываются лишением 

свободы на срок от 6 до 10 лет с лишением права 
занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок от 8 до 
12 лет.

Заключение. За применение пыток Евро-
пейский Суд по правам человека неоднократно 
взыскивал с Республики Молдова в пользу по-
терпевших материальный и моральный ущерб и 
судебные издержки. Однако, виновные в пытках 
лица очень редко привлекались к уголовной и 
гражданско-правовой ответственности.
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Drept internațional

Introducere. Republica Moldova, fiind subiect 
al relaţiilor de drept internaţional, este parte la 

un şir de convenţii şi acorduri internaţionale bilate-
rale şi multilaterale din domeniul protecției apelor. 
Urmărind crearea unui cadru juridic adecvat relaţi-
ilor sociale existente, statul nostru a aderat la un şir 
de convenţii internaţionale din domeniul ocrotirii 
mediului, în special protecția apelor, printre care: 
Declaraţia de la Stockholm asupra mediului uman (4 
– 11 iunie 1972); Carta Africană a Drepturilor Omu-
lui şi Popoarelor, adoptată la Nairobi (kenya), la 

data de 26 iunie 1981; Convenția privind evaluarea 
impactului asupra mediului înconjurător în context 
transfrontalier (Espoo, 25 februarie 1991) ratificat de 
RM prin Hotărârea Parlamentului RM nr. 1546-XII 
din 23.06.1993; Convenția privind protecția și uti-
lizarea cursurilor de apă transfrontaliere și a lacuri-
lor internaționale (Helsinki, 17.03.1992) ratificat de 
RM prin Hotărârea Parlamentului RM nr. 1546-XII 
din 23.06.1993; Convenția privind cooperarea pen-
tru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Dună-
rea (Sofia, 29.06.1994) ratificat de RM prin Hotărâ-
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În prezentul articol ne propunem o caracterizare retrospectivă a principalelor documente internaţionale din domeniul 
protecției apelor contra poluării, de asemenea, enunţarea unor ajustări ale cadrului legal naţional la standardele internaţio-
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conscious in a militant fight pollution. This would not be possible without the globalization in the 21st century international 
relations, necessitated by the need for stringent coordination efforts of all states for the attainment of the supreme interests 
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and existing European. 
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rea Parlamentului RM nr. 323-XIV din 17.03.1999; 
Convenția privind accesul la informație, justiție și 
participarea publicului la adoptarea deciziilor în do-
meniul mediului (Aarhus, 25 iunie 1998) ratificat de 
RM prin Hotărârea Parlamentului RM nr. 346-XIV 
din 07.04.1999; Protocolul privind Apa și sănătatea, 
semnat de Republica Moldova la 20 martie 2000, 
devenit Parte la 15 decembrie 2005 datorită ratifi-
cării acestuia de către Parlamentul RM prin Legea 
nr. 207 din 29.07.2005; Acordul privind utilizarea 
rațională și protecția fluviului Nistru dintre Republi-
ca Moldova și Ucraina, semnat la Roma, în data de 
29 noiembrie 2012, aprobat prin Hotărârea Guver-
nului RM nr.42 din 15 ianuarie 2013.

Metode aplicate și materiale utilizate. Urmă-
rind scopul obținerii rezultatelor utile, am decis să 
recurgem la un șir de metode de cercetare eficiente 
după caracterul și natura lor, acestea fiind: metoda 
istorică, metoda logică, metoda analizei, metoda 
sintezei, metoda sistemică și metoda comparativă.

Rezultate obținute și discuții. Republica Mol-
dova fiind semnatară a unui şir de Convenţii inter-
naţionale cu privire la protecţia mediului unde face 
parte și protecția apelor este obligată să asigure 
executarea şi respectarea anumitor cerinţe ce ţin de 
protecţia mediului la nivel internaţional, inclusiv 
renovarea şi perfectarea legislaţiei ecologice. Însă, 
trebuie să recunoaștem că actualitatea unui studiu 
a reglementărilor normative internaționale privind 
protecția apelor este determinată de stringența pro-
blemelor inerente pe care le întâmpină Republica 
Moldova în procesul de implementare a convenţiilor 
internaţionale pe care le-a ratificat.

Totodată, actualitatea studiului derivă şi din con-
textul mondial; or, provocările cu care se confrun-
tă astăzi omenirea în condiţiile globalizării care se 
efectuează cu paşi rapizi, creşterea continuă a ne-
cesităţii de producere şi de utilizare a resurselor na-
turale, prejudiciile aduse mediului nu se lasă mult 
aşteptate.

Documentele internaţionale acordă o atenţie spo-
rită ocrotirii mediului, în special unul dintre factorii 
săi, apele. Primul pas al comunităţii internaţionale în 
vederea elaborării unui şir de acte în acest domeniu 
îl constituie textul Declaraţiei de la Stockholm asu-
pra mediului uman (4 – 11 iunie 1972) [11]. Princi-
piul 1 al Declaraţiei stabileşte, că omul are dreptul 
fundamental la libertate, egalitate şi condiţii de via-
ţă satisfăcătoare, într-un mediu al cărui calitate să-i 
permită să trăiască în demnitate şi bunăstare. Prin-
cipiile 4 şi 9 ale Declaraţiei de la Stockholm evocă 
mijloace aflate la dispoziţia publicului pentru a-şi 
asuma, în deplină cunoştinţă de cauză, responsabi-
litatea sa faţă de mediu, iar principiul 20 se referă 

la încurajarea şi favorizarea în toate ţările a liberei 
circulaţii a informaţiilor.

Un important act internațional menit să ocroteas-
că mediul, îl constituie Carta Africană a Drepturilor 
Omului şi Popoarelor (26 iunie 1981, Algeria) [4], în 
care se face referinţă la un mediu satisfăcător, favo-
rabil pentru dezvoltarea umană, iar art. 24 proclamă, 
că toate popoarele au dreptul la un mediu satisfăcă-
tor şi global, propice dezvoltării lor.

Prevederi asemănătoare se regăsesc și în textul 
Convenției privind evaluarea impactului asupra me-
diului înconjurător în context transfrontalier (Espoo, 
25 februarie 1991) [7].

Astfel, potrivit Convenției adoptate la Espoo se 
determină mecanismul aplicabil, necesar pentru a 
evalua impactul activităților desfășurate asupra me-
diului, cuprinzând în textul ei un șir de acțiuni care 
urmează a fi întreprinse de către statele-părți în sco-
pul îndeplinirii obiectivului Convenției, și anume: 
implementarea conceptului de evaluare a impactului 
asupra mediului. La fel, Convenţia reglementează 
drepturile şi îndatoririle statelor părţi în ceea ce pri-
veşte efectele transfrontaliere ale diferitelor activi-
tăţi şi fixează proceduri ce prevăd asigurarea luării 
în considerare a factorilor de mediu în procesul de-
cizional.

Deci, reieșind din cele expuse supra, determinăm 
că scopul principal de aplicare a acestei Convenții 
îl reprezintă promovarea conceptului de „dezvoltare 
durabilă”, potrivit căruia mediul înconjurător trebu-
ie să fie rezervat nu doar pentru generațiile existen-
te, dar și pentru cele viitoare. În această ordine de 
idei, evaluarea impactului asupra mediului reprezin-
tă un deziderat pentru comunitatea internațională. 
Or, fiecare activitate economică de producere, care 
presupune un impact asupra mediului, trebuie să fie 
evaluată; anume în asemenea mod se poate ajunge la 
evitarea riscurilor existente pentru mediu și la anti-
ciparea unor eventuale pagube[15, p.23].

La 17 martie 1992, la Helsinki, Finlanda, a fost 
adoptată în cadrul Comisiei Economice pentru Eu-
ropa a Organizaţiei Naţiunilor Unite – Convenția de 
la Helsinki [8] și a intrat în vigoare la 6 octombrie 
1996. Astfel, scopul Convenţiei constă în asigurarea 
unui cadru legal și organizatoric pentru cooperarea 
regională în domeniul resurselor de apă transfron-
tiere (râuri, lacuri și ape subterane), iar obiectivul 
principal al Convenţiei este întărirea măsurilor loca-
le, naţionale și regionale de protejare și asigurare a 
utilizării durabile și ecologice a apelor transfrontiere 
de suprafaţă și subterane. Aceasta se va realiza prin 
măsuri adecvate pentru: 

• a preveni, a controla și a reduce poluările apelor 
care pot cauza impact transfrontier; 
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• a se asigura că apele transfrontiere sunt utilizate 
în scopul gospodăririi raţionale și sigure din punct 
de vedere ecologic, conservării resurselor de apă și 
protecţiei mediului; 

• a evalua impactul asupra mediului, a elabora 
planurile pentru situaţii excepţionale, a stabili crite-
riile de calitate a apei și a minimiza riscul de poluare 
accidentală a resurselor de apă; 

• a asigura conservarea și, unde este necesar, re-
staurarea ecosistemelor.

Urmare a ratificării Convenției privind evaluarea 
impactului asupra mediului înconjurător în context 
transfrontalier la nivel național au fost adoptate 
două legi, care sunt incidente procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului:

– Legea privind expertiza ecologică, nr.851 din 
29.05.1996;

– Legea privind evaluarea impactului asupra me-
diului, nr.86 din29.05.2014.

La fel, a fost emis un ordin al ministrului Me-
diului nr.9 din 10 februarie 2015 cu privire la im-
plementarea capitolului III al Legii nr.86 din 29 mai 
2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Ulterior, pe arena internațională a fost adoptată 
o normă ce are menirea de a ocroti unul dintre cele 
mai mari fluvii ale Europei – Dunărea. Dunărea este 
al doilea fluviu al Europei, după Volga şi al treilea ca 
importanţă economică, după Rin şi Volga.

Adesea denumită „marea diagonală a Europei”, 
Dunărea drenează depresiunile Panonică şi Pontică, 
ambele înconjurate de masive hercinice, alpine, car-
patice, dinarice şi balcanice, traversând în drumul 
său 4 capitale – Viena, Bratislava, Budapesta, Bel-
grad şi 10 state europene:

Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, 
Iugoslavia, România, Bulgaria, Republica Moldova 
şi Ucraina[15, p. 68].

În ultimul deceniu al secolului trecut a fost con-
statată degradarea calitativă a apei în fluviul Dună-
re. Pe măsura creşterii aportului de poluanţi, starea 
ecologică a fluviului s-a înrăutăţit treptat în cursul 
lui mijlociu şi inferior. Astfel, în scopul protecţiei 
mediului ambiant în bazinul Dunării, pe 29 iunie 
1994, la Sofia (Bulgaria), a fost adoptată Convenţia 
privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea du-
rabilă a fluviului Dunărea [9].

Scopul aplicării Convenţiei privind cooperarea 
pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului 
Dunărea din 29 iunie 1994 constă în realizarea unei 
îmbunătăţiri de durată şi a unei protecţii a fluviului 
Dunărea şi a apelor din bazinul său hidrografic, în 
special, în context transfrontalier şi pentru o gospo-
dărire durabilă a apei, luând în considerare interese-
le statelor dunărene în domeniul utilizării apei şi, în 

acelaşi timp, contribuind la protecţia mediului marin 
al Mării Negre.

Obiectul acestei Convenţii îl reprezintă, în spe-
cial, următoarele activităţi planificate sau în curs de 
realizare, în măsura în care acestea produc sau pot 
produce impacturi transfrontaliere:

a) evacuarea apelor uzate;
b) activităţi şi măsuri planificate în domeniul 

amenajărilor hidrotehnice, în special regularizări, 
controlul scurgerii şi al nivelului de stocare a cur-
surilor de apă, controlul inundaţiilor şi îndepărtarea 
pericolului de îngheţ, precum şi efectul instalaţiilor, 
situate în sau în afara cursului de apă, asupra regi-
mului lui hidraulic;

c) alte activităţi şi măsuri planificate, în scopul 
utilizării apei, cum ar fi: hidroenergia, transferul şi 
captarea apei;

d) exploatarea construcţiilor hidrotehnice exis-
tente, de exemplu, acumulări, hidrocentrale, măsuri 
pentru prevenirea impactului ecologic incluzând: 
deteriorarea condiţiilor hidrologice, eroziuni, sur-
pări, inundaţii şi transportul sedimentelor; măsuri 
pentru protecţia ecosistemelor;

e) manipularea substanţelor periculoase pentru 
apă şi prevenirea accidentelor.

Graţie impactului geografic de extindere a fluviu-
lui Dunărea şi, prin urmare, a importanţei sale inter-
naţionale atât în plan economic, cât şi în plan social, 
a făcut să existe un alt tratat important, la care Repu-
blica Moldova este parte, care are ca obiect protecţia 
şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea: Acordul 
între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ro-
mâniei privind cooperarea pentru protecţia şi utili-
zarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării, semnat 
pe 28 iunie 2010, la Chişinău[1]. Scopul acestui 
acord este stabilirea cadrului juridic al colaborării 
părților contractante în vederea protecției și utiliză-
rii durabile a resurselor de apă, exploatării Nodului 
hidrotehnic Stânca-Costești de pe râul Prut, constru-
irea și exploatarea altor lucrări hidrotehnice, cât și a 
condițiilor organizatorice, instituționale și economi-
ce ce formează cadrul pentru cooperarea economică, 
științifică și tehnică a părților contractante în dome-
niul de aplicare a acordului.

Precum am menţionat anterior, prin Hotărârea 
Parlamentuluinr.323–XIV din 17 martie 1999, Re-
publica Moldova a devenit parte la Convenţia pri-
vind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea dura-
bilă a fluviului Dunărea (Convenţia pentru protecţia 
fluviului Dunărea), iar acest fapt a contribuit la apa-
riţia Legii privind plata pentru poluarea mediului, 
nr.1540 din 25.02.1998 şi a Legii apelor, nr.272 
din23.12.2011.

Un alt act internațional important menit să ocro-



54 DECEMbRiE 2018

JURNALUL  JURIDIC  NAȚIONAL:  TEORIE  ȘI  PRACTICĂ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ЮРИДИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ: ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА •  NATIONAL  LAW  JOURNAL:  TEORY  AND  PRACTICE

tească mediul, în special resursele acvative, este 
Convenția de la Aarhus [10]. La 25 iunie 1998 
Convenția a fost semnată de 39 de state din Uniu-
nea Europeană şi a intrat în vigoare la 30 octombrie 
2001. Republica Moldova a fost prima care a ratifi-
cat Convenția, la 7 aprilie 1999.

Elaborarea și promovarea Convenției privind 
accesul la informație, justiție și participarea pu-
blicului la adoptarea deciziilor în domeniul me-
diului – Convenția de la Aarhus – a constituit un 
progres enorm în vederea dezvoltării bazei juridice 
internaționale în domeniu[3, p. 25].

Astfel, considerăm că deși drepturile apărate de 
către Convențiade la Aarhus erau în principiu cunos-
cute comunității internaționale, acestea aveau însă 
un caracter delcarativ și erau interpretate limitativ, 
ținându-se cont de obiectul actului în care erau con-
semnate.

În acest sens, era necesară instituirea unei re-
glementări comune tuturor domeniilor care vizează 
mediul, prin care să se fortifice dreptul de acces la 
informație, dreptul de participare la luarea decizi-
ilor, precum și accesul la justiție, ceea ce nu este 
mai puțin important în cazul în care se încalcă unul 
dintre drepturile enunțate în Convenție.

Scopul aplicării Convenției de la Aarhus este 
prevăzut în art.1 al acesteia.

Astfel, art.1 stipulează că pentru a contribui 
la protejarea drepturilor oricărei persoane din 
generațiile actuale și viitoare de a trăi într-un mediu 
adecvat sanătății și bunăstării sale, fiecare parte va 
garanta drepturile privind accesul la informație, par-
ticiparea publicului la luarea deciziilor și accesul la 
justiție în probleme de mediu, conform prevederilor 
acestei Convenții.

În acest sens, menționăm că principalul scop al 
Convenției îl reprezintă protejarea drepturilor ori-
cărei persoane din generațiile prezente sau viitoare 
de a trăi într-un mediu adecvat, urmărind totodată 
garantarea drepturilor protejate de aceasta de către 
fiecare din statele-părți.

Scopul aplicării Convenției poate fi perceput prin 
referirea la următoarele obiective:

1) asigurarea pentru reprezentanţii publicului a 
unui acces mai deschis la informaţia privind mediul 
pe care o deţin autorităţile publice, sporind astfel 
gradul deschiderii şi răspunderii

autorităţilor statului;
2) oferirea către cetăţeni a posibilităţii de a-şi ex-

pune opinia şi îngrijorarea faţă de problemele eco-
logice şi asigurarea evidenţei respective a acestora 
de către persoanele responsabile pentru luarea de-
ciziilor;

3) oferirea către public a accesului la procedurile 

de examinare a cauzelor privind încălcarea dreptu-
rilor lor la informaţie şi participare la luarea decizi-
ilor, iar, în unele cazuri, oferirea posibilităţilor de a 
înainta acţiuni în cazurile de încălcare a legislaţiei 
de mediu cu caracter mai general.

Ratificând Convenţia de la Aarhus, Republica 
Moldova şi-a asumat angajamentele să respecte şi să 
îndeplinească prevederile acestui instrument inter-
naţional. Republica Moldova a recunoscut că toată 
informaţia referitoare la mediu este informaţie de in-
teres public, de aceea trebuie să fie accesibilă. Acest 
fapt va permite oamenilor să participe mai activ la 
procesul de protecţie a mediului şi a sănătăţii lor, 
iar pentru implementarea mecanismelor de asigurare 
aacestui drept gradul de răspundere a autorităţilor de 
stat pentru deciziile lor creşte.

Cu referire la informaţia ecologică, această limi-
tare a legii contravine atât Constituţiei, cât şi Con-
venţiei de la Aarhus, de aceea nu trebuie luată în 
considerare.

Totodată, este foarte plauzibil că Guvernul Re-
publicii Moldova a elaborat proiectul Legii privind 
accesul publicului la informaţia privind mediul, 
ceea ce face să elimine această limitare şi în art.3 
în calitate de solicitant la informaţie prevede orice 
persoană fizică, indiferent de cetăţenie, naţionalitate 
sau domiciliu; la fel, include în această categorie şi 
persoanele juridice, indiferent de locul în care sunt 
înregistrate sau în care se află centrul efectiv al ac-
tivităţii lor[16].

Reieșind din cele expuse mai sus, apreciem că, 
în pofida cadrului legal existent, precum și a legilor 
care urmează să fie adoptate, Republica Moldova în-
tâmpină greutăţi în ceea ce priveşte implementarea 
eficientă a Convenţiei de la Aarhus.

La 17 iunie 1999 la cea de-a treia Conferinţă 
ministerială privind protecţia mediului și sănătă-
ţii (Londra, 1999), a fost negociat ca dezvoltare a 
Convenţiei CEE ONU privind protecţia și utilizarea 
cursurilor de apă transfrontiere și a lacurilor inter-
naţionale (Helsinki, 1992), a fost adoptat Protocolul 
privind Apa și Sănătatea [14]. El a intrat în vigoare 
la 4 august 2005, fiind primul instrument legal de 
prevenire și control al bolilor asociate cu apa prin 
îmbunătăţirea și armonizarea aprovizionării cu apă 
și managementul acesteia. La moment el are 26 
părţi, inclusiv și Republica Moldova. Țara noastră 
l-a recunoscut ca o linie directoare în dezvoltarea 
unui mecanism integrat și efectiv de management al 
resurselor de apă în baza principiilor accesului echi-
tabil, incluziunii și solidarităţii.

Un document important pentru protecţia zonelor 
umede de importanţă internaţională este și Acordul 
privind utilizarea raţională și protecţia fluviului Nis-
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tru dintre Republica Moldova și Ucraina[2]. Printre 
domeniile de colaborare sunt incluse măsurile de 
protecţie și restabilire a diversităţii biologice, pro-
tecţia și utilizarea durabilă a resurselor biologice ac-
vatice și a ecosistemelor zonelor umede.

Acesta este primul acord de așa fel din spaţiul 
post-sovietic: el extinde în mod semnificativ me-
canismele existente de cooperare și ale tuturor 
sectoarelor economiei, care au un rol important în 
gestionarea resurselor de apă comune și protecţia 
lor. Acţiunea Acordului se extinde asupra bazinului 
râului Nistru, inclusiv asupra apelor de suprafaţă și 
subterane aferente, în limitele teritoriilor Republicii 
Moldova și Ucrainei și se aplică la utilizarea apelor 
bazinului râului Nistru. Sarcinile prevăzute în docu-
ment includ: 

• dezvoltarea utilizării apei, bazate pe principiul 
protecţiei și utilizării durabile a resurselor de apă, 
a altor resurse naturale și a ecosistemelor bazinului 
râului Nistru; 

• diminuarea semnificativă a nivelului de poluare 
a apelor bazinului râului Nistru și, respectiv, a Mării 
Negre; 

• prevenirea degradării și restabilirea ecosisteme-
lor, precum și conservarea biodiversităţii în bazinul 
râului Nistru; 

• prevenirea și diminuarea consecinţelor impac-
tului nociv al apelor provocat de factori naturali și 
antropogeni.

De asemenea, se reglementează schimbul de in-
formaţii relevante, participarea publicului și coope-
rarea în situaţiile excepţionale.

Semnarea acestui Acord şi implementarea lui, 
evidenţiază următoarele beneficii:

- va fi stopată degradarea resurselor de apă a râ-
ului Nistru prin aplicarea de către Părţi a  măsurilor 
incluse în Acord.

- va fi creat cadrul legislativ de gestionare a ba-
zinului, conform cerinţelor internaţionale, care va 
influenţa pozitiv luarea şi coordonarea deciziilor re-
feritor la aplicarea măsurilor de îmbunătăţire a stării 
ecologice din bazin, ceea ce lipseşte în prevederile 
Acordului din 1994, care se referă doar la utilizarea 
apelor de frontieră fără măsuri de protecţie a resur-
selor biologice şi a ecosistemelor acvatice.

- va fi pusă în aplicare Convenţia de la Helsin-
ki privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă 
transfrontaliere şi a lacurilor internaţionale, care 
prevede încheierea unor acorduri speciale şi crearea 
organismelor comune de gestionare, ceea ce va face 
posibil onorarea obligaţiunilor faţă de această con-
venţie şi faţă de alte convenţii internaţionale la care 
sunt Parte atât Republica Moldova, cât şi Ucraina.

- această abordare oferă implementarea Directi-

vei UE privind apa, care este în prezent o prioritate 
pentru aplicare de către Republica Moldova, ca par-
te a unui plan de cooperare între Republica Moldova 
şi UE.

- încheierea Acordului menţionat, ca instrument 
obligatoriu, va permite Republicii Moldova şi Ucrai-
nei atragerea finanţării internaţionale pentru rezolva-
rea problemelor specifice în bazinul râului Nistru.

Analizând legislaţia naţională privind ocrotirea 
mediului, resurselor acvatice, constatăm că rolul 
principal în sistemul actelor normative de acest gen 
cu certitudine îl are legea fundamentală a Republicii 
Moldova – Constituţia. Potrivit Constituţiei[6] art. 4, 
alin. (1) dispoziţiile constituţionale privind drepturi-
le şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică 
în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturi-
lor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care 
Republica Moldova este parte; alin. (2) dacă există 
neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la 
drepturile fundamentale ale omului la care Republi-
ca Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate 
au reglementările internaţionale.

Art. 8 al Constituţiei, alin. (1) Republica Moldo-
va se obligă să respecte Carta Organizaţiei Naţiuni-
lor Unite şi tratatele la care este parte, să-şi bazeze 
relaţiile cu alte state pe principiile şi normele unanim 
recunoscute ale dreptului internaţional, alin. (2) in-
trarea învigoare a unui tratat internaţional conţinând 
dispoziţii contrare Constituţiei va trebui precedată 
de o revizuire a acesteia.

Astfel, în conformitate cu art. 37 al Constituţiei, 
fiecare om are dreptul la un mediu înconjurător ne-
primejdios din punct de vedere ecologic pentru viaţă 
şi sănătate, precum şi la produse alimentare şi obiec-
te de uz casnic inofensive. Statul garantează fiecărui 
om dreptul la accesul liber şi la răspândirea informa-
ţiilor veridice privitoare la starea mediului natural, la 
condiţiile de viaţă şi de muncă, la calitatea produse-
lor alimentare şi a obiectelor de uz casnic.Tăinuirea 
sau falsificarea informaţiilor despre factorii ce sunt 
în detrimentul sănătăţii oamenilor se interzice prin 
lege. Persoanele fizice şi juridice răspund pentru da-
unele pricinuite sănătăţii şi avutului unei persoane 
ca urmare a unor contravenţii ecologice. Iar potri-
vit art. 54, în Republica Moldova nu pot fi adopta-
te legi care ar suprima sau ar diminua drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului. 
Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus 
altor restrângeri decât celor prevăzute de lege, care 
corespund normelor unanim recunoscute ale drep-
tului internaţional şi sunt necesare în interesele se-
curităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării 
economice a ţării, ordinii publice, în scopul preve-
nirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării 



56 DECEMbRiE 2018

JURNALUL  JURIDIC  NAȚIONAL:  TEORIE  ȘI  PRACTICĂ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ЮРИДИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ: ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА •  NATIONAL  LAW  JOURNAL:  TEORY  AND  PRACTICE

drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, 
împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale 
sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei. 
Art. 59 stabileşte că protecţia mediului înconjurător 
constituie o obligaţie a fiecărui cetăţean[6].

Pe plan național legiuitorul Republicii Moldova 
a adoptat un șir de norme care aveau menirea de a 
ocroti mediul împreună cu toți factorii săi (apa, aerul, 
solul etc.). Unul din actele legislative care stabilește 
în mod expres protecția mediului înconjurător îl 
constituie Legea privind protecția mediului încon-
jurător [12]. Această lege constituie cadrul juridic 
de bază pentru elaborarea actelor normative speciale 
şi instrucţiunilor în probleme aparte din domeniul 
protecţiei mediului în scopul asigurării fiecărui om a 
dreptului la un mediu sănătos şi estetic plăcut.

Alt act legislativ care stabilește în mod expres 
protecția apelor îl constituie Legea apelor a Republi-
cii Moldova [13], potrivit capitolului V din respectiva 
lege protecția apelor presupune: interzicerea poluă-
rii apei, cerințele privind deversarea substanțelor pe-
riculoase, obiectivele de mediu pentru ape, cerințele 
de epurare a apelor uzate în localitățile urbane, 
cerințele de epurare a apelor uzate în localitățile ru-
rale, reglementarea deversării apei uzate, condiţiile 
autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei 
care implică deversarea apei uzate, prevenirea polu-
ării din activităţi agricole, evacuarea apei de drenaj 
de pe teren.

Un rol deosebit în sistemul actelor normative 
privind ocrotirea mediului, inclusiv a apelor îl are 
Codul penal al Republicii Moldova [5], care în Ca-
pitolul IX al Părţii speciale, intitulat „Infracţiuni 
ecologice”, prevede următoarele infracţiuni: încăl-
carea regulilor de circulaţie a substanţelor, materia-
lelor şi deşeurilor radioactive, bacteriologice sau to-
xice (art. 224 CP); tăinuirea de date sau prezentarea 
intenţionată de date neautentice despre poluarea 
mediului (art.225 CP); neîndeplinirea obligaţiilor 
de lichidare a consecinţelor încălcărilor ecologice 
(art. 226 CP); încălcarea cerinţelor de protecţie a 
subsolului(art. 228 CP); poluarea apei (art. 229 CP); 
îndeletnicirea ilegală cu pescuitul, vânatul sau cu 
alte exploatări ale apelor (art. 234 CP); Încălcarea 
regimului de administrare şi protecţie a fondului ari-
ilor naturale protejate de stat (art. 235CP).

Totodată, norme penale menite să ocrotească me-
diul, inclusiv resursele de apă se găsesc şi în alte 
capitole ale Codului penal. De exemplu: Capitolul 
I „Infracţiuni contra păcii și securității omenirii, 
infracțiuni de război”, ecocidul (art. 136 CP).

Concluzii. Aderarea Republicii Moldova la un 
şir de acte juridice internaţionale, regionale a con-
tribuit enorm la revizuirea cadrului legal autohton 

din domeniul ocrotirii mediului și apelor în special. 
Astfel, un pas important în prevenirea poluării apei 
îl constituie aderarea Republicii Moldova la Con-
venţii, Protocoale etc. și ratificarea lor. Convenţii 
ce au menirea de ajustarea cadrului legal naţional 
la standardele europene, în special prin încadrarea 
unor fapte infracţionale noi din segmentul dat, ela-
borarea unor noi acte normativ-legislative speciale 
ce protejează nemijlocit apa și, nu în ultimul rând, 
adoptarea unui șir de strategii-concepte (de exemplu 
strategia de mediu pentru anii 2014-2023 etc.). 

Prin ratificarea convențiilor Republica Moldova 
își asumă angajamentele să respecte și să îndepli-
nească prevederile lor. Acest fapt va permite oame-
nilor să participe mai activ la procesul de protecţie a 
mediului şi a sănătăţii lor, iar pentru implementarea 
mecanismelor de asigurare a acestui drept, gradul de 
răspundere a autorităţilor de stat pentru deciziile lor 
creşte.

Reieșind din cele expuse mai sus, apreciem că 
Republica Moldova prin legislația sa națională com-
pletează din punct de vedere juridic cadrul legal 
internațional care reglementează răspunderea civi-
lă, de mediu, penală pentru daunele aduse mediului, 
apei etc.

Astfel, s-a ajuns la următoarea concluzie: pentru 
Republica Moldova problemele de mediu privind 
protecţia apelor din râuri şi fluvii prezintă o provo-
care şi necesită politici şi măsuri de protecţie, situ-
aţiile vulnerabile ale apelor din râuri fiind obiect de 
discuţie la diverse foruri naţionale şi internaţionale.

În vederea realizării politicii statului, legislaţia 
naţională a fost şi continuă să fie racordată la acquis-
ul UE, Republica Moldova aderând și în continuare 
la Convenţii privind cooperarea pentru protecţia şi 
utilizarea durabilă a râurilor, fluviilor, apelor po-
tabile și, nu în ultimul rând, protecţia şi utilizarea 
cursurilor de apă transfrontaliere şi a lacurilor inter-
naţionale.
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Introducere. Actualmente, implicarea unui copil 
în procedurile judiciare nu este doar o problemă 

juridică. Adevăratele, circumstanţe care au determinat 
o asemenea situaţie sunt cu mult mai profunde decât 
ceea ce examinează un judecător. În final, pe masa 
judecătorului se pun doar consecinţele, însă cauzele 
rămân a fi căutate în alte direcții, precum familia sau 
societatea. 

În asemenea circumstanțe, problema resocializării 
unui copil este evident una de ordin general şi abor-
darea necesită a fi complexă, cu implicarea tuturor re-
surselor şi forţelor. Serviciilor locale în această operă 
le revine un rol considerabil, alături de familie, şcoală, 
comunitate. 

Scopul cercetării. Analiza detaliată a cadrului ju-
ridic internațional privind protecția minorilor alfați în 
conflict cu legea.

Rezultate şi discuţii.  În opinia autorului Igor 
Dolea chiar dacă juristul va lua o decizie prin care 
copilul care a comis ceva inadmisibil va fi lăsat în 
seama societăţii, aceasta nu va avea niciun efect, 
dacă măsurile care se vor lua nu vor fi eficiente. 
Chiar dacă se află implicat în sistemul justiţiei pena-
le, copilul trebuie, în primul rând, tratat cu respect, 
cu demnitate, în mod nediscriminatoriu şi corect. 
Reformele care se produc în ţara noastră în dome-
niul justiţiei juvenile sunt un rezultat al acceptării 

unor reguli de joc identificate de raţiunea omenească 
contemporană. [6, p. 4-8]

Totodată, la nivel internaţional, abordarea proble-
mei privind protecția drepturilor copilului a apărut 
încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când 
a luat naştere prima mişcare preocupată de aspectele 
referitoare la dezvoltarea copilului. Astfel, în secolul al 
XX-lea, comunitatea internaţională a continuat intens 
să fie preocupată de acest subiect. În anul 1924 Liga 
Naţiunilor a adoptat Declaraţia de la Geneva, iar în 
1959 Organizaţia Naţiunilor Unite a adoptat Declaraţia 
drepturilor copilului. Ambele documente recunoşteau 
copiii ca membri fragili, slabi şi vulnerabili ai socie-
tăţii. La 20 noiembrie 1989 a fost adoptată Convenţia 
ONU cu privire la drepturile copilului, care a intrat în 
vigoare în septembrie 1991 şi a fost ratificată de majo-
ritatea ţărilor lumii. [10, p. 60-68]

La fel și Organizaţia Naţiunilor Unite a adoptat o 
serie de standarde privind protecţia drepturilor copilu-
lui în situaţia în care acesta vine în contact cu instanţa 
judecătorească. Prin urmare, potrivit acestor norme, 
un minor aflat în contact direct cu sistemul juridic este 
subiect al drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului şi trebuie să se asigure ca toate acţiunile să fie 
călăuzite, în primul rând, de interesul suprem al mino-
rului.[2, p. 15]

În acest sens,au mai fost adoptate și: Ansamblul 
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regulilor minime ale ONU cu privire la administrarea 
justiţiei pentru copii (Regulile de la Beijing), 1985, 
Principiile ONU pentru prevenirea delincvenţei juve-
nile (Principiile de la Riyadh), 1990; Regulile ONU 
pentru protecţia minorilor privaţi de libertate, 1990. 

Teoriile moderne despre comunicarea între profesi-
onişti şi copii se axează pe crearea unei relaţii bazate 
pe respect, încredere şi apreciere.

Toate ţările au sisteme speciale de a reacţiona contra 
minorilor care comit inftacţiuni sau alte fapte nepena-
le. Toate sistemele speciale sunt inspirate de o abordate 
prin prisma asistenţei sociale: pedepsele sunt excluse 
sau urmează a fi adaptate la nevoile speciale ale tineri-
lor, sunt instituite organisme speciale de supraveghere 
şi reabilitare a minorilor delincvenţi, este stabilită o 
anumită limită de vârstă a răspunderii, inclusiv penale, 
a minorilor.[4, p. 36]

Reglementările internaţionale obligatorii sau opţio-
nale (de recomandare) în materia delincvenţei juvenile 
şi a justiţiei juvenile reprezintă un aspect care nu întot-
deauna este unul cuprinzător şi detaliat, în măsură să 
răspundă la orice întrebări ce pot să apară în practică, 
dar, în acelaşi timp, sunt importante în materia dreptu-
rilor copilului.

Justiţia juvenilă reprezintă ansamblul organismelor 
competente atât în combaterea delincvenţei juvenile, în 
tratamentul minorilor delincvenţi, în stabilirea sistemu-
lui de pedepse susceptibile de aplicare faţă de minori, 
cât şi în ce priveşte protecţia drepturilor garantate sau 
obligaţiile lor corelative. Justiţia juvenilă reprezintă 
mai curând aspectul procedural, iar delincvenţa juve-
nilă - un aspect material, cuprinzând totalitatea faptelor 
comise de către minori, precum şi studiul macro-ge-
nezei şi micro- genezei actului delincvenţial comis, al 
personalităţii delincventului minor, al cauzalităţii feno-
menului, dar și măsurile de prevenire şi combatere a 
delincvenţei minorilor.[5, p. 97]

În privinţa celui de al doilea aspect, legislaţia obli-
gatorie cuprinde tratatele (convenţii, înţelegeri) care 
implică nişte obligaţii pentru statele care în mod oficial 
informează despre acordul lor de a se supune

Perfecţionarea cadrului legislativ în domeniul com-
baterii delincvenţei juvenile – este primordial. Proce-
sul presupune reglementări eficiente privind protecţia 
minorilor infractori, conform cu cerinţele europene în 
materie, sub cele două aspecte esenţiale: prevenirea 
delincvenţei juvenile şi recuperarea minorului infractor 
prin modalităţi cât mai adecvate vârstei acestuia. Pro-
cesul este necesar şi, totodată, în conformitate cu solu-
ţiile pe care le recomandă Consiliul Europei în privinţa 
reacţiei sociale la delincvenţa juvenilă. [8, p. 102]

Forul european sugerează, în textele recomandă-
rilor din ultimii ani, soluţii care includ decriminali-
zarea, medierea, realizarea de structuri noi şi crearea 
de instituţii apte să conducă la rezolvarea modernă şi 

umanitară a problemelor legate de ocrotirea juridică a 
minorului infractor. Actele normative de bază privind 
reglementarea domeniului delincvenţei juvenile sunt 
Convenţia europeană a drepturilor omului, care asigură 
şi garantează respectarea drepturilor omului, inclusiv 
a minorilor, jurisprudenţa CtEDO, care interpretează 
textul Convenţiei adaptându-l la evoluţia vieţii socia-
le şi Convenţia europeană privind drepturile copilului, 
care recunoaşte, în special, drepturi specifice minori-
lor, stabilind că drepturile fundamentale ale minorilor 
trebuie să constituie obiectul unei protecţii particulare.
[12, p. 360]

Recomandarea nr. R(87)19 adoptată de Comi-−	
tetul de Miniştri la 17 septembrie 1997 (Strasbourg 
1988) privind organizarea prevenirii criminalităţii; 

Recomandarea nr. R(87)7 asupra principiilor re-−	
feritoare la răspândirea videoprogramelor cu caracter 
violent, brutal sau pornografic (1989); 

Recomandarea nr. R(91)11 a Comitetului de Mi-−	
niştri asupra exploatării sexuale, pornografiei şi pros-
tituţiei, precum şi asupra traficului de copii şi tineri 
adulţi (adoptată la 9 septembrie 1991); 

Recomandările Rec (2003)20 ale Comitetului de −	
Miniştri al statelor-membre referitoare la noile moduri 
de abordare a delincvenţei juvenile şi la rolul justiţiei 
juvenile (adoptate de Comitetul de Miniştri la 24 sep-
tembrie 2003 la cea de a 853-a şedinţă a viceminiştri-
lor); 

Recomandarea 22(2002) a Comitetului de Mi-−	
niştri către statele-membre privind îmbunătăţirea apli-
cării normelor europene cu privire la sancţiunile şi mă-
surile comunitare; 

Recomandarea nr. R(92)16 a Comitetului de Mi-−	
niştri către statele-membre referitoare la regulile euro-
pene asupra sancţiunilor aplicate în comunitate. 

La fiecare cinci ani Consiliul Europei desfăşoară 
conferinţe de politică penală în materia delincvenţei 
juvenile. În prezent, un loc important în orientările de 
principiu ale CE îl ocupă ideea depenalizării unor fapte 
săvârşite de minori, precum şi evitarea, pe cât posibil, a 
procedurii judiciare pentru sancţionarea faptelor comi-
se de minori, prin transformarea anumitor infracţiuni 
în contravenţii administrative sau încălcări ale legii ci-
vile, astfel încât să se evite desfăşurarea unei proceduri 
penale [11, p. 132]

În baza Recomandărilor Rec (2003)20 ale Comite-
tului de Miniştri al statelor-membre referitoare la noile 
moduri de abordare a delincvenţei juvenile şi la rolul 
justiţiei juvenile, „delincvenţă” s-a considerat a fi ac-
ţiunile care cad sub incidenţa legii penale, în acelaşi 
timp recunoscându-le că în unele ţări ea include com-
portamentul antisocial şi/sau deviant care poate cădea 
sub incidenţa legii administrative sau civile. 

În conformitate cu aceste Recomandări, statele tre-
buie să dezvolte un spectru mai larg de sancţiuni şi mă-
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suri comunitare inovatoare şi mai eficiente (dar, totuşi, 
proporţionale). Aceste măsuri trebuie să se adreseze 
direct comportamentului infractor, dar şi nevoilor in-
fractorului. Ele trebuie să implice şi părinţii infractoru-
lui sau alt reprezentant legal (cu excepţia cazului când 
acest lucru este considerat contraproductiv) şi, atunci 
când este posibil şi oportun, să acorde victimei medi-
erea, restaurarea şi repararea. Culpabilitatea trebuie să 
reflecte mai bine vârsta şi gradul de maturitate a infrac-
torului şi să corespundă mai multor niveluri de dezvol-
tare a infractorului, iar măsurile penale să fie aplicate 
în mod progresiv pe măsura creşterii responsabilităţii 
individuale.[6, p. 26]

De asemenea, reflectând tranziţia extinsă spre ma-
turitate, ar trebui să fie posibil ca adulţii sub vârsta de 
21 ani să fie trataţi într-un mod comparabil cu cel al 
minorilor şi să li se aplice aceleaşi intervenţii, în cazul 
în care judecătorul consideră că ei nu sunt tot atât de 
maturi şi responsabili pentru acţiunile lor ca şi adulţii. 
Sistemul european are o bogată experienţă dezvoltată 
prin jurisprudenţa sa în baza Convenţiei pentru apăra-
rea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

Astfel, este recunoscută cauza V. contra Regatului 
Unit, care este eminentă în jurisprudenţă prin interpre-
tarea vârstei responsabilităţii penale, Curtea statuând 
că dacă un copil este judecat şi recunoscut vinovat, 
atunci el trebuie condamnat, dar lui nu i se poate impu-
ta aceeaşi pedeapsă ca şi unui matur şi, având în vedere 
imaturitatea sa, vinovăţia lui ar fi mai redusă, de aceea 
măsurile de reeducare ar fi mai eficace[12, p. 29]

Uniunea Europeană, de asemenea, tinde să regle-
menteze sau să stabilească un cadru legal de contraca-
rare a delincvenţei juvenile. În acest sens este de men-
ţionat Rezoluţia Parlamentului European din 21 iunie 
2007 privind delincvenţa juvenilă: rolul femeilor, al 
familiei şi al societăţii (2007/2011(INI)), prin care se 
„subliniază faptul că fenomenul delincvenţei juvenile 
poate fi combătut în mod eficient numai prin adoptarea 
unei strategii integrate la nivel naţional şi european, 
care va cuprinde trei principii directoare: prevenţia, 
măsurile judiciare şi extrajudiciare şi integrarea soci-
ală a delincvenţilor minori”. Tinzând spre o strategie 
europeană, 

Rezoluţia menţionează umrătoarele: [3, p. 4-8]
Se recomandă statelor-membre să elaboreze şi - 

să adopte fără întârziere, în colaborare cu Comisia, o 
serie de norme şi principii directoare minime în do-
meniul delincvenţei juvenile, comune tuturor statelor 
membre, care să se axeze pe cei trei piloni fundamen-
tali reprezentaţi, în primul rând, de prevenţie, în al 
doilea rând, de măsurile judiciare şi extrajudiciare şi, 
în al treilea rând, de reabilitare, integrare şi reinserţie 
socială, pe baza principiilor stabilite la nivel interna-
ţional prin Regulile de la Beijing şi Principiile de la 
Riyadh, prin Convenţia ONU privind drepturile copi-

lului, precum şi prin alte convenţii internaţionale în 
acest domeniu; 

Se consideră că obiectivul unei abordări comu-- 
ne la nivel european ar trebui să fie acela de a elabora 
modele de intervenţie pentru soluţionarea şi gestiona-
rea delincvenţei juvenile, în timp ce recursul la măsuri 
privative de libertate şi la sancţiuni penale ar trebui să 
constituie ultima alegere şi să fie pus în aplicare doar 
atunci când se consideră absolut necesar; 

Se consideră că integrarea şi participarea tineri-- 
lor la toate chestiunile şi deciziile care îi privesc sunt 
condiţii indispensabile pentru definirea unor soluţii co-
mune, care să se bucure de succes; motiv din care con-
sideră că asesorii instanţelor pentru minori ar trebui nu 
doar să aibă experienţă în domeniul educaţiei tinerilor, 
ci şi să fi beneficiat de o pregătire care să-i sensibilize-
ze la problema violenţei în rândul tinerilor; 

Se subliniază că unul dintre elementele de pre-- 
venire şi de combatere a delincvenţei juvenile constă 
în dezvoltarea unei politici de comunicare care să per-
mită sensibilizarea publicului la aceste probleme, eli-
minarea violenţei din mass-media şi sprijinul mediilor 
audiovizuale a căror grilă de programe nu este axată 
exclusiv pe programe violente; solicită, în consecinţă, 
fixarea unor norme europene cu scopul de a limita di-
fuzarea violenţei atât în mediile audiovizuale, cât şi în 
presa scrisă;

Se salută intrarea în vigoare a unui cadru euro-- 
pean de autoreglementare, prin care întreprinderile eu-
ropene se angajează în favoarea protejării adolescenţi-
lor şi copiilor care folosesc telefoane mobile; sublini-
ază, prin urmare, necesitatea unor propuneri concrete 
din partea Comisiei, constrângătoare la nivel european, 
în ceea ce priveşte informarea şi sensibilizarea legate 
de navigarea sigură pe Internet şi utilizarea sigură a te-
lefoanelor mobile.

La nivel internațional, există mai multe standarde 
care conțin dispoziții privind alternativele la privarea de 
libertate în domeniul justiției juvenile. În general, stan-
dardele existente promovează utilizarea alternativelor 
la privarea de libertate și subliniază faptul că detenția 
copiilor care sunt acuzați sau acuzați de încălcarea legii 
ar trebui să fie întotdeauna o măsură de ultimă instanță. 
În plus, unele dintre standarde menționează alternative 
concrete și uneori oferă orientări suplimentare în ceea 
ce privește implementarea acestora. Diferitele standar-
de internaționale existente, care fac referire la alterna-
tivele la privarea de libertate, sunt prezentate în cele ce 
urmează. [9, p. 41-49]

Convenția privind drepturile copilului.
Convenția privind drepturile copilului (CRC) din 
1989 este obligatorie din punct de vedere juridic pen-
tru toți membrii Organizației Națiunilor Unite, cu 
excepția Somaliei și a Statelor Unite ale Americii, de-
oarece nu au ratificat Convenția. Prin urmare, acesta 
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este unul dintre cele mai importante instrumente juri-
dice internaționale. 

Articolele 37 și 40 din CRC au o importanță de-
osebită pentru copiii care se află în conflict cu legea. 
Articolul 37 conține garanții pentru copiii privați de 
libertate și articolul 40 conține dispoziții specifice pri-
vind justiția juvenilă. Cel mai specific articol referitor 
la alternativele la privarea de libertate este totuși arti-
colul 40. Articolul enumeră mai multe măsuri alterna-
tive posibile și subliniază faptul că „trebuie să existe o 
varietate de dispoziții (...) pentru a se asigura că copiii 
sunt tratați într-o mod adecvat pentru bunăstarea lor și 
proporțional atât circumstanțelor lor, cât și ofensa ”. 
Ambele articole trebuie să fie stabilite în contextul ca-
drului general al CRC și mai ales al principiilor sale 
generale care includ: principiul nediscriminării (ar-
ticolul 2), interesul superior al copilului (articolul 3), 
dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare (articolul 
6) și dreptul copiilor de a participa la toate chestiunile 
care le afectează (articolul 12 ). În plus față de aceste 
principii generale, care sunt relevante pentru toți copi-
ii, responsabilitățile statului stabilite în articolul 27 al 
CRC sunt, de asemenea, importante. [9, p. 44-50]

Articolul 27 alineatul (1) recunoaște „dreptul fie-
cărui copil la un nivel de trai adecvat dezvoltării fizi-
ce, mentale, spirituale, morale și sociale a copilului”. 
Toate prevederile CRC sunt aplicabile și copiilor aflați 
în închisoare, inclusiv, de exemplu: interzicerea mun-
cii copilului și a drepturilor la libertatea religioasă, să 
se joace, să se protejeze împotriva exploatării sexua-
le, a educației, a sănătății și să se mențină contactul 
cu părinții. Este posibil să existe limitări direct legate 
de faptul că copiii se află în spatele gratiilor (de exem-
plu, dreptul la intimitate). Dar faptul că copiii se află în 
spatele gratiilor constituie, de asemenea, o bază pentru 
eforturile suplimentare ale statului (guvern) de a garan-
ta toate drepturile recunoscute în CRC.[7, p. 69]

Comentariul general nr. 10 - ,,Drepturile copi-
lului în justiția juvenilă”. În 2007, Comitetul pentru 
Drepturile Copilului a publicat Comentariul General 
nr. 10 (GC10) cu privire la ,,Drepturile Copilului în 
Justiția pentru Minori”. Acest document informează 
statele părți cu privire la interpretarea de către Comitet 
a conținutului articolelor relevante ale CRC în dome-
niul justiției pentru minori (articolele 37 și 40 CRC). Îi 
furnizează îndrumări și recomandări pentru eforturile 
lor de a înființa un sistem de justiție pentru minori, în 
conformitate cu CRC, ajutându-i astfel să-și îndepli-
nească obligațiile ce le revin în temeiul Convenției. În 
CG10, Comitetul subliniază că justiția pentru minori 
,,ar trebui să promoveze, inter alia, utilizarea unor mă-
suri alternative, cum ar fi deturnarea și justiția restau-
rativă”, pentru a „răspunde într-un mod eficace copii-
lor aflați în conflict cu legea, intereselor superioare ale 
acestor copii, dar și interesul pe termen scurt și lung al 

societății în general”. Intervențiile fără a se recurge la 
proceduri judiciare sunt subliniate, iar condițiile de de-
turnare sunt enumerate în detaliu. În plus, CG10 oferă 
mai multe exemple de intervenții în cadrul proceduri-
lor judiciare, precum și alte posibilități de soluționare a 
alternativelor la condamnarea în instanță și la privarea 
de libertate.[11, p. 10-12]

Regulamentele de la Riyadh, Regulile de la Bei-
jing și Regulile de la Tokyo. Există și alte instrumente 
internaționale care nu sunt obligatorii din punct de ve-
dere juridic care se referă la protecția copiilor care se 
află în conflict cu legea, printre care: [5, p. 8-12]

Orientările Organizației Națiunilor Unite pentru −	
prevenirea delincvenței juvenile din 1990 (Orientările 
de la Riyadh); 

Regulile minime standard din 1985 ale Națiunilor −	
Unite pentru administrarea justiției juvenile (Regulile 
de la Beijing); 

Regulile minime standard din 1990 ale Națiunilor −	
Unite pentru măsurile fără caracter custodian (Regulile 
de la Tokyo). Regulile de la Riyadh și Regulile de la 
Beijing se aplică exclusiv copiilor, în timp ce Regulile 
de la Tokyo se aplică atât adulților, cât și copiilor. Unele 
dintre drepturile garantate de aceste instrumente sunt, 
de asemenea, protejate de Pactul internațional privind 
drepturile civile și politice din 1966 și de Convenția 
din 1984 împotriva torturii și a altor pedepse sau trata-
mente crude, inumane sau degradante.

Orientările de la Riyadh se referă la prevenirea 
delincvenței juvenile. Acestea se concentrează pe 
protecția timpurie, precum și pe intervențiile preventi-
ve, acordând o atenție specială copiilor aflați în situații 
de risc social. Dat fiind că prevenirea și intervenția 
timpurie sunt strategii-cheie în abordarea problemei 
copiilor în conflict cu legea, Liniile directoare joacă 
un rol important în domeniul justiției pentru minori și 
mai ales în ceea ce privește alternativele la privarea de 
libertate. [9, p. 48]

Mai multe prevederi ale Liniilor directoare reco-
mandă dezvoltarea unor intervenții comunitare și so-
licită dezincriminarea abaterilor de stare, precum și 
,,planuri cuprinzătoare de prevenire la fiecare nivel 
guvernamental”. 

Acestea din urmă ar trebui să includă implicarea 
comunității printr-o gamă largă de servicii și programe, 
cooperarea interdisciplinară și participarea tinerilor în 
politicile și procesele de prevenire. Spre deosebire de 
Orientările de la Riyadh, regulile de la Beijing se con-
centrează asupra copiilor care au intrat deja în conflict 
cu legea. Regulile au fost adoptate în fața CRC și sunt 
menționate în preambul. 

Mai multe principii au fost încorporate în corpul 
CRC. Regulile de la Beijing conțin norme detaliate 
pentru administrarea justiției pentru minori, sublini-
ind că un sistem de justiție juvenilă ar trebui să sub-
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linieze bunăstarea copilului și să se asigure că reacția 
autorităților este proporțională cu circumstanțele in-
fractorului, precum și cu infracțiunea. Regulile încu-
rajează în mod expres folosirea deturnării și luarea în 
considerare a eliberării, atât în   reținere, cât și cât mai 
curând posibil după aceea.

De asemenea, normele evidențiază importanța re-
abilitării. Regulile de la Tokyo promovează utilizarea 
măsurilor non-custodie și oferă garanții minime persoa-
nelor care fac obiectul unor alternative la pedeapsa cu 
închisoarea. Normele intenționează, de asemenea, să 
promoveze o mai mare implicare a comunității în ges-
tionarea justiției penale, în special, în tratarea infracto-
rilor, precum și să promoveze în rândul infractorilor un 
sentiment de responsabilitate față de societate. În plus, 
statele sunt încurajate să creeze sisteme de justiție pena-
lă care să ofere o gamă largă de măsuri noncustodiale. 

Aceste măsuri variază de la dispozițiile premergă-
toare datei până la pronunțarea sentinței, pentru a per-
mite o mai mare flexibilitate în concordanță cu: natura 
și gravitatea infracțiunii; personalitatea și fundalul in-
fractorului; protecția societății; și pentru a evita utiliza-
rea inutilă a închisorii.

Regulile Havanei. Obiectivul Regulamentu-
lui Organizației Națiunilor Unite din 1990 privind 
protecția minorilor privați de libertate (Regulile Hava-
nei) este de a contracara efectele negative ale privării 
de libertate prin asigurarea respectării drepturilor omu-
lui pentru minori. Acestea servesc ca un cadru acceptat 
la nivel internațional, în cadrul căruia statele pot regle-
menta privarea de libertate a tuturor persoanelor care 
nu au împlinit vârsta de 18 ani. Regulile Havanei se 
bazează pe diferite principii fundamentale, dintre care 
următoarele sunt cele mai specifice în ceea ce privește 
alternativele la privarea de libertate: [9, p. 44-55]

- Lipsa de libertate ar trebui să fie o dispoziție de 
ultimă instanță și pentru perioada minimă și ar trebui să 
se limiteze la excepționale cazuri. Minorii ar trebui să 
fie privați de libertate numai în conformitate cu princi-
piile și procedurile de drept internațional. 

- Atenția înaintea procesului trebuie evitată în măsu-
ra posibilului și limitată la circumstanțe excepționale. 
Prin urmare, trebuie făcute toate eforturile pentru a lua 
măsuri alternative. 

- Înființarea de facilități mici deschise este încura-
jată să permită individualizarea tratamentului și pentru 
a evita efectele negative suplimentare ale privării de 
libertate. Regulile Havanei sunt o recomandare și, prin 
urmare, nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic. 
Cu toate acestea, au atins un statut important în teme-
iul dreptului internațional. Unele dispoziții au devenit 
obligatorii prin încorporarea lor în dreptul tratatelor. 
Acestea sunt, de asemenea, elaborări ale principiilor 
de bază constatate în Convenția privind Drepturile co-
pilului.

Liniile directoare ale Organizației Națiunilor Unite 
privind acțiunile privind copiii în sistemul justiției pe-
nale și Principiile de bază ale Organizației Națiunilor 
Unite privind utilizarea programelor justiției restaurati-
ve în materie penală. Liniile directoare pentru acțiunile 
privind copiii în sistemul justiției penale au fost elabo-
rate de o reuniune a experților care a avut loc la Viena 
în februarie 1997. 

Liniile directoare oferă un set cuprinzător de măsuri 
care trebuie implementate pentru a institui un sistem 
funcțional de justiție juvenilă administrate în confor-
mitate cu CRC, liniile directoare de la Riyadh, regu-
lile de la Beijing și regulile Havanei. Orientările sunt 
o anexă la Rezoluția ONU cunoscută sub numele de 
Orientările de la Viena care oferă o imagine de ansam-
blu a informațiilor primite de la guverne cu privire la 
administrarea justiției pentru minori în țările lor. Prin-
cipiile de bază ale Națiunilor Unite privind utilizarea 
programelor justiției restaurative în materie penală au 
fost aprobate de Consiliul Economic și Social în 2002. 
[6, p. 25]

Principiile de bază reprezintă un ghid pentru țările 
care doresc să implementeze programe de justiție resta-
urativă. Acestea oferă standarde internaționale comune 
în domeniul justiției restaurative. Principiile de bază 
încurajează statele să dezvolte programe de justiție re-
staurativă și să ofere orientări cu privire la modul de 
creare și gestionare a acestor programe. Dispozițiile 
specifice ale ghidului se referă la definiții, utilizarea 
programelor justiției restaurative, funcționarea progra-
melor justiției restaurative și dezvoltarea continuă a 
programelor de justiție restaurativă.
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Drept civil

Introducere. Existеnţа şi măsurа în саrе sunt 
gаrаntаtе şi rеsресtаtе drерturilе оmului într-о 

sосiеtаtе sunt сritеrii соnсludеntе реntru dеtеrminаrеа 
rоlului оmului în sосiеtаtеа rеsресtivă şi, în соnsесinţă, 
а nivеlului dе dеzvоltаrе а асеstеiа. Рrоmоvаrеа 
drерturilоr оmului, a principiului securităţii juridice 
еstе о рriоritаtе а sосiеtăţii dеmосrаtiсе şi а dеvеnit, 
duрă рrосlаmаrеа suvеrаnităţii şi indереndеnţеi (în 
unеlе саzuri сеl рuţin fоrmаl), о imроrtаntă раrtе 
соmроnеntă а роlitiсii Rерubliсii Mоldоvа ре рlаn 
intеrn şi еxtеrn [1, p. 51].

Scopul studiului constă în aprecierea şi evidenţi-
erea onoarei şi demnităţii persoanei ca parte compo-
nentă a principiului securităţii juridice la etapa actuală, 
precum şi trasarea cadrului legal specific care stabileşte 
măsuri juridice de apărare a onoarei şi demnităţii. Un 
scop secundar, îl reprezintă asigurarea securităţii juri-
dice a persoanei din perspectiva normativului penal.

Rezultate obţinute şi discuţii. În sраţiul асtuаl аl 
Rерubliсii Mоldоvа, арărаrеа оnоаrеi şi dеmnităţii 
рrin mijlоасе сivilе а fоst imрlеmеntаtă реntru 
рrimа dаtă рrin аrt. 7 аl Bаzеlоr lеgislаţiеi сivilе 
а U.R.S.S. şi а rерubliсilоr uniоnаlе, аdорtаtе dе 

Sоviеtul Suрrеm аl U.R.S.S. lа 11.06.1961, intrаtе 
în vigоаrе lа 1 mаi 1962. Bаzеlе аu fоst рrimul асt 
uniоnаl соdifiсаt, соnţinând рrеvеdеri fundаmеntаlе 
аlе drерtului сivil. Еlе аu sеrvit са bаză реntru 
аdорtаrеа соdurilоr сivilе аlе rерubliсilоr uniоnаlе. 
Соdul сivil аl R.S.S.M.а fоst аdорtаt lа 26 dесеmbriе 
1964[2] şi а intrаt în vigоаrе lа 1 iuliе 1965. În асеst 
соd, реntru рrimа dаtă în istоriа R.S.S.M., este pre-
văzut în аrt. 7 “Арărаrеа оnоаrеi şi dеmnităţii”. 
Însăşi nоţiunеа dе “арărаrеа оnоаrеi şi dеmnităţii” 
соnstituiе о inоvаţiе а lеgislаţiеi sоviеtiсе, саrе nu а 
dоrit să utilizеzе nоţiunеа dе “dеfăimаrе”, соnsасrаtă 
în асеа реriоаdă în multе ţări şi саrе rămânе а fi 
tiрiсă sistеmului lеgislаtiv оссidеntаl. “Nоţiunеа 
dе “dеfăimаrе” роаtе fi găsită în ştiinţа drерtului 
сivil rus din реriоаdа рrеrеvоluţiоnаră, dаr nu а fоst 
рrеluаtă dе lеgislаţiа сivilă sоviеtiсă, реntru сă еrа 
соnsidеrаtă dе оriginе burghеză” [3, p. 31].

Imрlаntаtă рrоfund, рrin trаdiţiе, în рsihоlоgiа 
рорulаţiеi, în mоd sресiаl а juriştilоr, nоţiunеа dе 
“арărаrеа оnоаrеi şi dеmnităţii” (соmрlеtаtă dе 
саtеgоriа “rерutаţiе рrоfеsiоnаlă”), соnsасrаtă în 
rеglеmеntărilе рrivind libеrtаtеа dе еxрrimаrе, а fоst 
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рrеluаtă şi dе nоul Соd сivil аl Rерubliсii Mоldоvа 
[4].

Însă din mоmеntul trаnsfоrmării Rерubliсii 
Mоldоvа într-un stаt dеmосrаtiс, “în саrе dеmnitаtеа 
оmului, drерturilе şi libеrtăţilе lui, libеrа dеzvоltаrе а 
реrsоnаlităţii umаnе, drерtаtеа şi рlurаlismul роlitiс 
rерrеzintă vаlоri suрrеmе şi sunt gаrаntаtе” (Соnstituţiа 
Rерubliсii Mоldоvа, аrt. 1 аlin. 3) s-а imрus о аbоrdаrе 
соnсерtuаl difеrită а асеstеi tеmе, саrе еrа аtiрiсă 
реriоаdеi sоviеtiсе. Trаnsfоrmărilе idеоlоgiсе, се 
аu luаt аmрlоаrе în sресiаl în аnii ’90, аu dеtеrminаt 
mоdifiсări sеriоаsе аlе lеgislаţiеi, а înсерut un рrосеs 
dе vаlоrifiсаrе а drерturilоr şi libеrtăţilоr gаrаntаtе 
dе stаt рrin рrismа trаdiţiilоr înrădăсinаtе în stаtеlе 
dеmосrаtiсе. 

Într-un timр rеlаtiv sсurt, аu fоst rаtifiсаtе tоаtе 
trаtаtеlе dе imроrtаnţă mаjоră ре рlаn univеrsаl şi 
rеgiоnаl, stаtul s-а аngаjаt să-şi аrmоnizеzе lеgislаţiа 
intеrnă сu stаndаrdеlе imрusе dе асtеlе intеrnаţiоnаlе 
rаtifiсаtе. О imроrtаnţă раrtiсulаră а аvut-о rаtifiсаrеа 
Соnvеnţiеi реntru арărаrеа drерturilоr оmului şi 
а libеrtăţilоr fundаmеntаlе [5, p. 341], numită şi 
Соnvеnţiа Еurореаnă а Drерturilоr Оmului (în 
соntinuаrе аbrеviаt СЕDО). 

Соnstituţiа [6], аdорtаtă lа 29 iuliе 1994, dесlаră 
Rерubliса Mоldоvа un stаt dе drерt. Rеmаrсăm сă un 
stаt dе drерt роаtе fi dоаr un stаt dеmосrаtiс. “Сееа 
се dеоsеbеştе un stаt dеmосrаtiс, un stаt dе drерt dе 
un stаt tоtаlitаr еstе сă рrimul sе осuрă dе соnţinutul 
оrdinii juridiсе struсturаtе, ре сând аl dоilеа dоаr dе 
fоrmа еi. (…) Tеrmеnul dе tоtаlitаrism рrоvinе dе lа 
lаtinеsсul tоtаlis - се sе trаduсе са tоtаlitаtе, dерlinătаtе, 
întrеg. Реntru рrimа dаtă tеrmеnul dе tоtаlitаrism а fоst 
utilizаt dе сătrе filоsоful itаliаn Claudio Gentile, саrе 
соnsidеră сă rоlul сеntrаl în sоаrtа unеi nаţiuni араrţinе 
stаtului tоtаlitаr, саrе disрunе dе рutеrе nеlimitаtă şi sе 
bаzеаză ре idеоlоgiа fаsсismului са „соnсерţiе tоtаlă 
а viеţii” [7, p. 7]. În ştiinţа роlitiсă соntеmроrаnă 
mаjоritаtеа аutоrilоr susţin tеzа рrесum сă sistеmеlе 
роlitiсе dе tiр tоtаlitаr s-аr divizа în rеgimul fаsсist 
în Itаliа, nаţiоnаl-sосiаlist în Gеrmаniа, în flаnсul dе 
drеарtа şi rеgimul bоlşеviс sаu соmunist, în flаnсul dе 
stângа. О рărеrе аsеmănătоаrе сu сеа mеnţiоnаtă о аrе 
şi k. Gаdjiеv, саrе соnsidеră са tоtаlitаrismul în fоrmа 
sа сlаsiсă аr соinсidе întru tоtul сu rеgimul stаlinist în 
U.R.S.S. şi ероса lui А. Hitlеr în Gеrmаniа, fаsсismul 
itаliаn аvând сâtеvа „nеаjunsuri” реntru а рrеtindе а fi 
сlаsiс [8, p. 241]. Сu tоаtе сă fаsсismul şi bоlşеvismul 
аu fоst рlаsаtе lа dоuă еxtrеmе орusе, întrе еlе еxistă 
аsеmănări şi nu роаtе fi ignоrаtă соrеlаţiа întrе еlе, fарt 
реntru саrе еlе аu sеrvit са mоdеlе реntru а sресifiса 
un tiр dе rеgim сu саrасtеristiсi роlitiсе şi sосiаlе 
sресifiсе. Nu nе vоm орri lа аnаlizа сăilоr dе араriţiе 
а tоtаlitаrismului, dаr tоtuşi mеnţiоnăm сă о sintеză 

а асеstоrа dеmоnstrеаză сă „tоtаlitаrismul” араrе în 
situаţii sосiаlе sресifiсе, iаr gеrmеnii араriţiеi sаlе роt 
fi dерistаţi în însăşi nаturа umаnă” [7, p. 9]. Реntru 
а fасе lеgătură сu tеmа аbоrdаtă dе nоi urmеаză să 
mеnţiоnăm сă instаurаrеа rеgimului tоtаlitаr în ţărilе 
Еurореi Сеntrаlе şi dе Еst s-а rеаlizаt în sресiаl în bаzа 
fоrţеi şi рrораgаndеi саrе аu dесurs осuрării ţărilоr 
rеgiunii sus-mеnţiоnаtе dе сătrе аrmаtеlе sоviеtiсе.

Rеfеrindu-nе lа еsеnţа tоtаlitаrismului şi lа trăsăturilе 
sаlе sресifiсе mеnţiоnăm сă difеriţi аutоri еvidеnţiеаză 
dеоsеbitе соmрlеxе dе trăsături аlе асеstui rеgim. Dе 
еxеmрlu, k. Friedriсh şi Z. Brzеzinski fоrmulеаză 
următоаrеlе trăsături dе bаză аle rеgimului tоаlitаr: 
раrtid dе mаsă uniс, соndus dе lidеrul hаrismаtiс; 
idеоlоgiе оfiсiаlă gеnеrаl rесunоsсută; mоnороlul 
mijlоасеlоr mаss-mеdiа; sistеmul соtrоlului tеrоrist 
аl рutеrii; sistеmul соntrоlului сеntrаlizаt şi dе 
соnduсеrе сu есоnоmiа еtс.. Însă tоtuşi, сhiаr аutоrii 
sus-mеnţiоnаţi subliniаu nеdерlinătаtеа mоdеlului 
lоr, а sistеmului tоtаlitаr. Dе асееа, рrоblеmа а rămаs 
înсă dеsсhisă nоilоr invеstigаţii, un şir dе аutоri 
рrорunând nоi şi nоi trăsături аle rеgimului tоtаlitаr. 
În rеgimul роlitiс tоtаlitаr еxistă о рutеrе аbsоlută а 
stаtului аsuрrа individului (mаi mult s-а рus sаrсinа 
trаnsfоrmării tоtаlе а оmului, сrеаrеа unui nоu tiр 
аl реrsоnаlităţii- „hоmо tоtаlitаriсus”, sаu „hоmо 
sоviеtiсus” сu о рsihiсă, mеntаlitаtе, саrасtеristiсi 
rаţiоnаlе şi dе рurtаrе sресifiсе ре саlеа dizоlvării 
sаlе în mаsă), un sistеm binе оriеntаt şi сuрrinzătоr, 
un соntrоl аsuрrа sрirituаlului, о mitоlоgiе bаzаtă ре 
рrinсiрii аmоrаlе. În rеzultаt, аrе lос dоminаrеа tоtаlă 
а stаtului аsuрrа sосiеtăţii, еliminаrеа dеоsеbirilоr 
întrе stаt şi sосiеtаtе.

Rеvеnind lа соnstituţiе vоm sрunе сă în соnfоrmitate 
cu prevederile аrt.32 din Соnstituţiа Republicii Moldo-
va, fiесărui сеtăţеаn îi еstе gаrаntаtă libеrtаtеа gândirii, 
а орiniеi, рrесum şi libеrtаtеа еxрrimării în рubliс рrin 
сuvânt, imаginе sаu рrin аlt mijlос роsibil. Асеst drерt 
сuрrindе libеrtаtеа dе орiniе şi libеrtаtеа dе а рrimi 
sаu dе а соmuniса infоrmаţii оri idеi fără аmеstесul 
аutоrităţilоr рubliсе. 

Libеrtаtеа еxрrimării nu роаtе рrеjudiсiа 
оnоаrеа, dеmnitаtеа sаu drерtul аltеi реrsоаnе lа 
viziunе рrорriе. Sрrе еxеmрlu, сlаsifiсаrеа Hоtărârii 
Guvеrnului Republicii Moldova рrivind stаbilirеа unеi 
indеmnizаţii соlаbоrаtоrilоr Ministеrului Арărării, 
Ministеrului Аfасеrilоr Intеrnе [9] еtс. са fiind sесrеtă 
nu соntrаvinе аrt.10 аl СEDO, dеоаrесе libеrtаtеа dе 
еxрrimаrе şi рrimirеа infоrmаţiеi nu роаtе fi соnсерută 
са nесеsitаtе dе imрunеrе а stаtului dе а fасе рubliсе 
оriсе dосumеntе sесrеtе sаu infоrmаţii се рrivеsс 
militаrii, sеrviсiul dе sесuritаtе sаu роliţiе. Lа fеl, 
соnfоrm Соnstituţiеi Republicii Moldova, еxеrсitаrеа 
асеstоr libеrtăţi роаtе fi suрusă unоr fоrmаlităţi, 
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соndiţii, rеstrângеri sаu sаnсţiuni рrеvăzutе dе lеgе, 
саrе соnstituiе măsuri nесеsаrе, într-о sосiеtаtе 
dеmосrаtiсă, реntru sесuritаtеа nаţiоnаlă, intеgritаtеа 
tеritоriаlă sаu sigurаnţа рubliсă, арărаrеа оrdinii 
рubliсе şi рrеvеnirеа infrасţiunilоr, рrоtесţiа sănătă-
ţii sаu а mоrаlеi, рrоtесţiа rерutаţiеi sаu а drерturilоr 
аltоrа, реntru а îmрiеdiса divulgаrеа dе infоrmаţii 
соnfidеnţiаlе sаu реntru а gаrаntа аutоritаtеа şi 
imраrţiаlitаtеа рutеrii judесătоrеşti.

Nu doar Constituţia Republicii Moldova reglemen-
tează rароrturilе се ţin dе арărаrеа оnоаrеi, dеmnităţii 
şi rерutаţiеi рrоfеsiоnаlе а реrsоаnеlоr fiziсе şi 
реrsоаnеlоr juridiсе. Acestea sunt prevăzute şi stabi-
lite şi dе аltе асtе nоrmаtivе. În sеnsul dаt, рrimul асt 
nоrmаtiv саrе mеrită а fi mеnţiоnаt еstе Соdul сivil аl 
Rерubliсii Mоldоvа. Аstfеl, соnfоrm аrt. 16 [4], оriсе 
реrsоаnă аrе drерtul lа rеsресtul оnоаrеi, dеmnităţii 
şi rерutаţiеi sаlе рrоfеsiоnаlе. Оriсе реrsоаnă еstе în 
drерt să сеаră dеzminţirеа infоrmаţiеi се îi lеzеаză 
оnоаrеа, dеmnitаtеа sаu rерutаţiа рrоfеsiоnаlă, dасă 
сеl саrе а răsрândit-о nu dоvеdеştе сă еа соrеsрundе 
rеаlităţii. Lа сеrеrеа реrsоаnеlоr intеrеsаtе, sе аdmitе 
арărаrеа оnоаrеi şi dеmnităţii unеi реrsоаnе fiziсе şi 
duрă mоаrtеа асеstеiа. 

Саdrul juridiс stаbilit dе аrt.16 din Соdul сivil аl 
Republicii Moldova urmеаză а fi арliсаt рrin рrismа 
аrt. 32-34 din Соnstituţiа Republicii Moldova şi 
аrt.10 din СEDO, ţinând соnt dе fарtul сă, соnfоrm 
аrt.4 аlin.(2) din Соnstituţiе şi аrt.7 Сodul Civil, 
dасă еxistă nесоnсоrdаnţе întrе расtеlе şi trаtаtеlе 
intеrnаţiоnаlе рrivitоаrе lа drерturilе fundаmеntаlе аlе 
оmului lа саrе Rерubliса Mоldоvа еstе раrtе şi lеgilе 
еi intеrnе, рriоritаtе аu rеglеmеntărilе intеrnаţiоnаlе. 
Dе аsеmеnеа, instаnţеlе judесătоrеşti nаţiоnаlе vоr 
luа în соnsidеrаrе, lа еxаminаrеа саzurilоr соnсrеtе, 
jurisрrudеnţа СЕDО, реntru а оfеri intеrрrеtаrеа 
аdесvаtă unоr tеxtе din drерtul intеrn, în соnfоrmitаtе 
сu rigоrilе соnvеnţiоnаlе. Dе еxеmрlu, аrt.4 din 
Lеgеа рrеsеi[10], în рrivinţа limitеlоr dе еxрrimаrе а 
jurnаliştilоr, sе vа арrесiа ţinând соnt dе соnсluziilе 
СЕDО în саzul Sаviţсhi vеrsus Mоldоvа, Hоtărârеа 
din 11.10.2005, similаrе сu соnсluziilе Hоtărârii din 
08.07.1986 рrоnunţаtе în саzul Lingеns vеrsus Аustriа, 
соnfоrm сărоrа “imрutаrеа răsрundеrii unui jurnаlist, 
саrе а rерrоdus аfirmаţiilе unui tеrţ, аr limitа sеriоs 
imрliсаrеа mаss-mеdiа în trеburilе рubliсе, iаr dасă nu 
еxistă mоtivе tеmеiniсе, аsеmеnеа măsuri nu trеbuiеsс 
арliсаtе”.

Un аlt асt nоrmаtiv саrе vizеаză nесеsitаtеа арărării 
оnоаrеi, dеmnităţii şi rерutаţiеi sаlе рrоfеsiоnаlе, 
еstе Codul administrativ al Republicii Moldova din 
19.07.2018, care va intra în vigоаrе lа 01.04.2019 [11]. 
Соnfоrm alin. 2 аrt.23, autoritățile publice și instanțele 
de judecată competente trebuie să trateze în mod egal 

persoanele aflate în situații similare şi nu pot dispune 
limitarea exercitării drepturilor și a libertăților persoa-
nelor, decât în cazurile și în condițiile expres stabilite 
de lege.

Lеgеа рrеsеi еstе un аlt асt nоrmаtiv саrе 
rеglеmеntеаză nесеsitаtеа арărării оnоаrеi, dеmnităţii 
şi rерutаţiеi sаlе рrоfеsiоnаlе. În sеnsul аrt 4, рubliсаţiilе 
реriоdiсе şi аgеnţiilе dе рrеsă рubliсă, роtrivit 
арrесiеrilоr рrорrii, оriсе fеl dе mаtеriаlе şi infоrmаţii, 
ţinând соnt dе fарtul сă еxеrсiţiul асеstоr libеrtăţi се 
соmроrtă dаtоrii şi rеsроnsаbilităţi еstе suрus unоr 
fоrmаlităţi, соndiţii, rеstrângеri şi unоr sаnсţiuni 
рrеvăzutе dе lеgе, саrе соnstituiе măsuri nесеsаrе, 
într-о sосiеtаtе dеmосrаtiсă, реntru sесuritаtеа 
nаţiоnаlă, intеgritаtеа tеritоriаlă sаu sigurаnţа рubliсă, 
арărаrеа оrdinii şi рrеvеnirеа сrimеi, осrоtirеа sănătă-
ţii, рrоtесţiа mоrаlеi, рrоtесţiа rерutаţiеi sаu арărаrеа 
drерturilоr аltоrа, реntru а îmрiеdiса divulgаrеа unоr 
infоrmаţii соnfidеnţiаlе sаu реntru а gаrаntа аutоritаtеа 
şi imраrţiаlitаtеа рutеrii judiсiаrе [11].

Un аlt асt nоrmаtiv саrе rерrеzintă instituţiа арărării 
оnоаrеi, dеmnităţii şi rерutаţiеi sаlе рrоfеsiоnаlе, еstе 
Lеgеа рrivind drерtul dе аutоr şi drерturilе соnеxе 
nr. 139 din 02.07.2010. Аstfеl, соnfоrm аrt. 10 рсt. 
1 din рrеzеntа lеgе, аutоrul аrе drерtul lа rеsресtаrеа 
intеgrităţii ореrеi, аdiсă disрunе dе drерtul lа рrоtесţiа 
ореrеi sаlе соntrа оriсărеi dеnаturări, sсhimоnоsiri sаu 
а оriсărеi аltе аtingеri аdusе ореrеi, саrе рrеjudiсiаză 
оnоаrеа sаu rерutаţiа аutоrului [12].

Соnfоrm аrt. 7 din Lеgеа рrivind drерturilе 
сорilului din 15.12.1994, fiесаrе сорil аrе drерtul lа 
арărаrеа dеmnităţii şi оnоаrеi. Аtеntаtul lа оnоаrеа şi 
dеmnitаtеа сорilului sе реdерsеştе în соnfоrmitаtе сu 
lеgislаţiа [13].

Lа fеl, rеiеşind din рrеvеdеrilе аrt.16 din 
Соdul аudiоvizuаlului Republicii Moldova, оriсе 
реrsоаnă fiziсă sаu juridiсă, indifеrеnt dе сеtăţеniе, 
nаţiоnаlitаtе şi dоmiсiliu, саrе sе соnsidеră lеzаtă în 
drерturilе sаlе lеgitimе şi, în sресiаl, în rерutаţiа sа 
рrin рrеzеntаrе în еmisiunе а unоr fарtе inсоrесtе 
аrе drерtul lа rерliсă, rесtifiсаrе sаu drерtul dе а сеrе 
rеmеdii есhivаlеntе în соnfоrmitаtе сu рrеvеdеrilе 
Соdului сivil. Rаdiоdifuzоrul аsigură еxеrсitаrеа 
drерtului lа rерliсă, rесtifiсаrе sаu lа аltе rеmеdii 
есhivаlеntе şi nu îmрiеdiсă еxеrсitаrеа асеstuiа 
рrin imрunеrе dе tеrmеnе şi соndiţii nеrеzоnаbilе. 
Dеsрrе сеrеrеа dе еxеrсitаrе а drерtului lа rерliсă, 
rаdiоdifuzоrul еstе sеsizаt în sсris în tеrmеn dе 
20 dе zilе dе lа trаnsmitеrеа еmisiunii lа саrе sе 
rеfеră сеrеrеа. Rаdiоdifuzоrul difuzеаză răsрunsul 
în асееаşi еmisiunе, în асеlаşi intеrvаl dе timр şi 
сu асееаşi durаtă, în tеrmеn dе 15 zilе dе lа dаtа 
еxаminării сеrеrii рrеаlаbilе, iаr dасă еmisiunеа саrе 
а difuzаt асеаstă infоrmаţiе араrе mаi rаr dесât о 
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dаtă lа 15 zilе, răsрunsul еstе trаnsmis în următоаrеа 
еmisiunе. În саzul în саrе еmisiunеа еstе еxсlusă 
din grilа dе еmisiе, răsрunsul sе difuzеаză în асеlаşi 
intеrvаl dе timр şi сu асееаşi durаtă, în tеrmеn dе 
сеl mult 15 zilе dе lа dаtа еxаminării сеrеrii [14].

Nu şi în ultimul rând, vоm аnаlizа рrеvеdеrilе lеgii 
рrivind libеrtаtеа dе еxрrimаrе [15]. Аrt. 7 аl Lеgii 
сu рrivirе lа libеrtаtеа dе еxрrimаrе аrе о dеnumirе 
аsеmănătоаrе сu сеа а аrt. 16 din Соdul сivil şi 
urmărеştе sсорul dе а nuаnţа şi dеtаliа рrеvеdеrilе 
асеstuiа. Dеnumirеа аrtiсоlului роаtе fi арrесiаtă са 
еxаgеrаtă în rароrt сu sfеrа limitаtă dе арliсаrе, dаr а 
fоst соnsеrvаtă dе аutоri în virtutеа trаdiţiilоr juridiсе 
еxistеntе în sраţiul асtuаl аl Rерubliсii Mоldоvа. Аlin. 
(1) сlаrifiсă sfеrа dе арliсаrе а аrtiсоlului. Аstfеl, 
аrtiсоlul difеrеnţiаză 3 tiрuri dе lеzаrе а оnоаrеi, 
dеmnităţii sаu rерutаţiеi рrоfеsiоnаlе саrе саd sub 
inсidеnţа асеstuiа: а) răsрândirеа rеlаtărilоr fаlsе сu 
рrivirе lа fарtе; b) răsрândirеа judесăţilоr dе vаlоаrе 
fără substrаt fасtоlоgiс sufiсiеnt; şi с) injuriа. Fiесаrе 
tiр рrеzintă difеrеnţiеri în rеgimul dе арărаrе а 
реrsоаnеi lеzаtе dе асеаstă infоrmаţiе. Сhiаr dасă sunt 
întrunitе асеstе соndiţii, stаtul şi аutоrităţilе рubliсе nu 
роt intеntа асţiuni сu рrivirе lа dеfăimаrе (а sе vеdеа 
аrt. 9 аlin. 2 аl Lеgii). 

Lа рrimа саtеgоriе dе infоrmаţiе sе rеfеră аlin. 
(2) şi (3). Sеmnifiсаţiа tеrmеnului „fарt” а fоst dаtă 
în аrt. 2 аl Lеgii. Rеlаtаrеа сu рrivirе lа fарtе, аdiсă 
соmuniсаrеа dеsрrе un еvеnimеnt, рrосеs, fеnоmеn 
саrе а аvut lос în trесut sаu аrе lос în рrеzеnt în 
соndiţii соnсrеtе dе lос şi timр, роаtе fi аtât аdеvărаtă, 
сât şi fаlsă. În саzul în саrе nu соrеsрundе rеаlităţii şi 
lеzеаză оnоаrеа, dеmnitаtеа şi rерutаţiа рrоfеsiоnаlă 
а unеi реrsоаnе, răsрânditоrul infоrmаţiеi еstе раsibil 
dе răsрundеrе juridiсă. Rеstаbilirеа реrsоаnеi în 
drерturi sе vа fасе dоаr dасă s-а соnstаtаt сă infоrmаţiа 
еstе fаlsă. Vеrifiсаrеа trеbuiе să sе fасă în rароrt сu 
mоmеntul răsрândirii, şi nu în rароrt сu mоmеntul 
сând s-а intеntаt асţiunеа sаu s-а еmis hоtărârеа 
judесătоrеаsсă. În саzul răsрândirii infоrmаţiеi dе 
intеrеs рubliс dе сătrе mаss-mеdiа сu bună-сrеdinţă 
şi rеsресtаrеа сеlоrlаltе оbligаţii рrоfеsiоnаlе, nu vа fi 
disрusă răsрundеrеа mаtеriаlă (а sе vеdеа аrt. 29 аlin. 
5 аl Lеgii). 

Саrасtеrul dеfăimătоr аl infоrmаţiеi nu sе рrеzumă. 
Асеst fарt trеbuiе dоvеdit dе rесlаmаnt (а sе vеdеа 
аrt. 24 аlin. 1 lit. b) аl Lеgii). Dе rеgulă, dеfăimătоаrе 
sunt соnsidеrаtе асеlе infоrmаţii саrе rеlаtеаză 
dеsрrе înсălсаrеа lеgilоr şi а nоrmеlоr dе соnviеţuirе 
(nоrmеlоr mоrаlе), şi аstfеl fас са реrsоаnа să fiе 
соndаmnаtă mоrаl dе орiniа рubliсă sаu dе unii indivizi 
în раrtiсulаr. Lеgislаtоrul nu соnсrеtizеаză саrе sunt 
infоrmаţiilе dеfăimătоаrе. О аsеmеnеа еnumеrаrе niсi 
nu аr fi binеvеnită, реntru сă аr rеstrângе nеjustifiсаt 

grаdul dе рrоtесţiе а оnоаrеi, dеmnităţii şi rерutаţiеi 
рrоfеsiоnаlе а реrsоаnеi [16, p. 16].

Sоliсitаrеа реrsоаnеi dе арărаrе а drерtului său vа 
fi rеsрinsă în саzul în саrе infоrmаţiа răsрândită nu 
реrmitе, în mоd rеzоnаbil, idеntifiсаrеа асеstеiа dе 
сătrе un оbsеrvаtоr оbiесtiv şi binе infоrmаt. Реntru 
а vоrbi dеsрrе о „реrsоаnă соnсrеtă” nu еstе nесеsаr 
са асеstеiа să i sе sрună ре numе, е sufiсiеnt са еа să 
роаtă fi idеntifiсаtă fără grеş din соntеxtul соmuniсării. 
Tоtuşi, nu sе роt intеntа рrосеsе реntru арărаrеа 
оnоаrеi, dеmnităţii sаu rерutаţiеi рrоfеsiоnаlе unui nu-
măr gеnеriс dе реrsоаnе, сum аr fi ророrul, рорulаţiа 
unităţii аdministrаtivе, sаu unui gruр sосiаl. 

Vorbind despre asigurarea securităţii juridice a per-
soanei din perspectiva normativului penal, vom porni 
de la afirmaţia că Republica Moldova este un stat de 
drept, democratic şi social, în care toţi cetăţenii benefi-
ciază de drepturi şi libertăţi consacrate prin Constituţie 
sau prin alte legi, totodată supunându-se şi obligaţiilor 
prevăzute de acestea, fiind egali în faţa legii şi a auto-
rităţilor publice, fără privilegii ori discriminări [17, p. 
158]. În consecinţă, cetăţenii Republicii Moldova, cei 
străini şi apatrizii, care locuiesc în Republica Moldova, 
trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile cu bună-
credinţă şi de aşa manieră încât să nu încalce drepturile 
şi libertăţile celorlalţi.

Respectarea acestor cerinţe impune cu necesitate 
stabilirea unor reguli de conduită într-un cadru legal 
bine determinat, care configurează conţinutul diferi-
telor ramuri de drept. Încălcarea unei asemenea reguli 
de conduită determină aplicarea sancţiunii prevăzute 
de lege, intervenţie ce nu se poate realiza decât prin 
desfăşurarea unor activităţi specifice de către organe 
anume împuternicite în acest sens. În sfera încălcă-
rilor regulilor de conduită stabilite prin lege, un loc 
aparte îl ocupă infracţiunea, aceasta fiind cea mai gra-
vă faptă antisocială, atrăgând după sine aplicarea legii 
penale şi a sancţiunilor specifice dreptului penal. Prin 
săvârşirea unei infracţiuni se creează un raport juri-
dic concret de drept penal (raport de conflict) în baza 
căruia statul are dreptul de a-l trage la răspundere 
penală pe făptuitor, iar acesta este obligat să suporte 
consecinţele faptei sale [18, p. 6]. Aici este important 
să remarcăm faptul că statul nu-l poate pedepsi însă 
pe infractor direct, prin aplicarea dispoziţiilor legii 
penale, deoarece aceasta nu are drept de aplicaţiune 
automată, ci va cere pedepsirea infractorului pe ca-
lea justiţiei, prin intermediul unui proces penal [19, 
p. 27].

Astfel, în prelungirea celor de mai sus, vom spune 
că pentru ca tragerea la răspundere să se materializeze 
în sancţiunea prevăzută de lege este nevoie de o putere 
sau o autoritate judecătorească a cărei sarcină funda-
mentală o constituie înfăptuirea justiţiei [20, p. 12]. Pe 
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lângă toate acestea, pentru buna desfăşurare a procesu-
lui penal, legiuitorul a formulat garanţii procesuale.

În conformitate cu art. 11 din Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului adoptată la 10 decembrie 1948 
de Asambleia Generală a Organizaţiilor Naţiunilor 
Unite, orice persoană acuzată de comiterea unui act cu 
caracter penal are dreptul să fie presupusă nevinovată 
până când vinovăţia sa va fi stabilită în mod legal în 
cursul unui proces public în care i-au fost asigurate toa-
te garanţiile necesare apărării sale. 

Din acest tumult vom disitinge iniţial principiul 
prezumţiei nevinovăţiei ca garanţie procesuală prima-
ră. Aşa cum am constatat, prezumţia de nevinovăţie s-a 
impus ca o reacţie împotriva regimurilor fasciste, după 
al doilea război mondial, pe plan internaţional fiind in-
clusă în mai multe documente. Amintim principalele: 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului adoptată 
de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite 
la 10 decembrie 1948 şi Pactul internaţional cu privire 
la drepturile civile şi politice, adoptat de acelaşi forum 
la 16 decembrie 1966. În 1950, în baza Declaraţiei 
Universale a Drepturilor Omului, membrii Consiliului 
Europei au adoptat Convenţia pentru apărarea dreptu-
rilor, libertăţilor fundamentale ale omului, prezumţia 
de nevinovăţie fiind înscrisă în art. 6 pct. 2. 

În Elveţia, unde procedura penală şi dreptul penal 
sunt resortul legislaţiei cantonale, prezumţia de nevi-
novăţie este prevăzută diferit de fiecare canton, fie de 
Constituţie, fie de Codul de procedură penală. În Co-
dul de procedură penală al fostei R.D. Germane din 
12 ianuarie 1968, prezumţia de nevinovăţie nu a fost 
înscrisă între principiile fundamentale, însă în § 8 se 
prevedea obligaţia organelor judiciare de a stabili, mul-
tilateral şi fără prejudecată, fapta, cauzele şi condiţiile 
comiterii ei, precum şi personalitatea învinuitului sau 
a inculpatului. Totodată, se prevedea că învinuitul şi 
inculpatul au dreptul să contribuie multilateral şi fără 
prejudecată la aflarea adevărului. Ei pot să propună 
probe; totuşi, sarcina probei nu li se poate impune [21, 
p.490-492].

Prezumţia de nevinovăţie a fost înscrisă în art. 14 
pct. 2 din Pactul internaţional cu privire la drepturile 
civile şi politice; în Convenţia europeană de apărare 
a drepturilor omului (1950), în actele internaţionale 
menţionate mai sus la care şi Republica Moldova este 
parte. În unele ţări se consideră că semnarea convenţi-
ilor, în care se recunoaşte că prezumţia de nevinovăţie 
are rolul de drept fundamental şi, de regulă, a proce-
sului penal, echivalează cu înscrierea prezumţiei în le-
gislaţia internă, deoarece convenţiile au forţă juridică 
pentru părţile contractante. În acest sens invocăm doc-
trina belgiană şi franceză care recunoaşte prezumţia de 
nevinovăţie ca principiu fundamental. Acest principiu 
îl găsim şi în legislaţia internă a Republicii Moldova, 

şi anume în art. 21 al Constituţiei care prevede: “Orice 
persoană acuzată de un delict este prezumată nevino-
vată până când vinovăţia sa va fi dovedită în mod legal, 
în cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia 
i s-au asigurat toate garanţiile necesare apărării sale. 
Acelaşi principiu mai este prevăzut şi în art. 8 din Co-
dul de Procedură penală a Republicii Moldova. 

De asemenea, statele africane, inspirându-se din 
Declaraţia franceză, au găsit necesar să înscrie în pre-
ambulul Codului de procedură penală (cazul Codului 
penal al Marocului, adoptat la 10 ianuarie 1959), sau în 
Constituţie (cazul Constituţiei Etiopiei din 1955, cap. 
53), prezumţia de nevinovăţie [22, p. 32].

Apreciem că înscrierea prezumţiei de nevinovăţie 
între principiile fundamentale ale Codului de proce-
dură penală nu este necesară doar pentru practicieni, 
ci obligă pe redactorii Codului de procedură penală să 
armonizeze efectele acestui principiu cu toate institu-
ţiile procesual penale. Pe lângă principiul prezumţiei 
de nevinovăţie, spiritul de dreptate şi justiţie impune, 
iar opinia publică reclamă că, odată stabilită vinovăţia, 
sancţiunile să fie aplicate cu toată fermitatea şi severi-
tatea, în raport de gravitatea infracţiunilor săvârşite. 

O altă garanţie procesuală demnă de menţionat este 
dreptul la apărare. Dreptul la apărare, ca instituţie 
juridică, îşi are istoria dezvoltării sale. Formarea ele-
mentelor constitutive ale acestei instituţii pe parcursul 
evoluţiei dreptului a fost progresivă, diferitelor perioa-
de istorice fiindu-le specifică dezvoltarea unui sau altui 
element al dreptului la apărare. În general, această in-
stituţie s-a desăvârşit şi a ajuns la forma sa modernă în 
perioada instaurării regimului constituţional.

Dreptul la apărare şi-a găsit reflectarea şi în docu-
mentele internaţionale cu caracter regional. Conven-
ţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale (Roma, 4 noiembrie 1950) 
consacră în art. 6 pct. 3 următoarele: „Orice acuzat are, 
în special, dreptul: c) să se apere el însuşi sau să fie 
asistat de un apărător ales de el, şi dacă nu dispune de 
mijloacele necesare pentru a plăti un apărător, să poată 
fi asistat în mod gratuit de un avocat din oficiu, atunci 
când interesele justiţiei o cer”[23, p. 55].

Problema dreptului la apărare a devenit o preocupa-
re chiar şi a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Astfel, Con-
gresul I al Organizaţiei Naţiunilor Unite din 30 august 
1955 a adoptat o rezoluţie care conţinea standardele 
minimale ale regulilor de comportare cu cei întemni-
ţaţi, în special în art. 93 era oferit dreptul acuzaţilor 
ce se află sub anchetă de a cere acordarea asistenţei 
juridice gratuite, dar şi să ţină cont de sfaturile consul-
tantului juridic care a luat asupra sa apărarea acestuia 
[24, p. 254].

Dezvoltarea continuă a dreptului la apărare a impus 
necesitatea aplicării mai sigure a acestei instituţii la ni-



68 DECEMbRiE 2018

JURNALUL  JURIDIC  NAȚIONAL:  TEORIE  ȘI  PRACTICĂ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ЮРИДИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ: ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА •  NATIONAL  LAW  JOURNAL:  TEORY  AND  PRACTICE

vel naţional. Pentru început accentul era pus pe dreptul 
la avocat doar în procesul penal, de exemplu, art. 37 
alin. 3 din Constituţia Japoniei consacra: „Acuzatul în 
toate cazurile (penale) poate să solicite asistenţa unui 
avocat competent. Dacă acuzatul însuşi nu-l poate an-
gaja, sarcina asigurării apărării trece la stat” [25].

În continuare vom menţiona că, într-o manieră mai 
clară şi multiaspectuală dreptul la apărare a fost regle-
mentat în constituţiile fostelor republici unionale adop-
tate în ultimele decenii ale sec. al XX-lea. Practic în 
toate legile fundamentale ale statelor constituite după 
căderea U.R.S.S. există un articol, iar în unele cazuri 
chiar capitole întregi, dedicate dreptului la apărare: de 
exemplu, art. 26 din Constituţia Republicii Moldova, 
art. 69 din Constituţia Republicii Azerbaigean, art. 40 
din Constituţia Republicii Armenia, art. 42 din Con-
stituţia Republicii Georgia, art. 16 din Constituţia Re-
publicii kazahstan, art. 40 din Constituţia Republicii 
kârgâzstan, art. 19 din Constituţia Republicii Tagikis-
tan, art. 29 din Constituţia Ucrainei, art. 31 din Consti-
tuţia Lituaniei etc. [26, p. 126-324].

În continuare vom menţiona că o garanţie proce-
suală foarte important este garantarea accesului liber 
la justiţie. La momentul actual, accesul la justiţie are 
o semnificaţie polisemantică: posibilitatea de adresare 
a unei pretenţii instanţei de judecată, posibilitatea de 
satisfacţie efectivă a pretenţiei din partea unei instanţe 
judecătoreşti, posibilitatea de valorificare a unui reme-
diu efectiv şi facultatea de a cunoaşte şi de a fi implicat 
în procesul decizional în înfăptuirea justiţiei. În abor-
darea accesului la justiţie punctul de pornire este nu 
numai sistemul de justiţie, ci în primul rând persoana, 
justiţiabilul.

În ultimii 50-60 de ani, dreptul de adresare în instan-
ţa de judecată şi dreptul de a fi reprezentat în instanţa 
de judecată, inclusiv gratuit pentru persoanele care nu 
sunt în stare să achite serviciile de asistenţă juridică 
privată, a devenit în accepţiune internaţională unul 
dintre drepturile fundamentale ale omului. Accesul la 
justiţie nu este un termen totdeauna explicit utilizat în 
actele internaţionale, deşi unele elemente constitutive, 
în special în plan instituţional şi procedural, sunt ex-
pres menţionate. Deseori, în actele internaţionale, noţi-
unea de acces la justiţie, în special în cauzele penale, se 
reduce la accesul la un apărător în vederea formulării 
apărării. Multe dintre standardele internaţionale în do-
meniul accesului liber la justiţie au fost create anume 
pe calea interpretării normelor juridice cu caracter ge-
neral din tratate şi convenţii internaţionale.

Aspecte ale accesului la justiţie se conţin atât în ac-
tele orientate la anumite categorii de subiecte, cât şi în 
cele orientate la reglementarea şi stabilirea anumitor 
standarde minime pe domenii. Convenţiile pe anumi-
te domenii specifice recunosc importanţa accesului la 

justiţie în vederea realizării obiectivelor convenţiilor. 
Plus la aceasta, dacă convenţiile-cadru, generale, nu 
operează cu termenul de acces la justiţie, ci mai mult 
cu garanţii procesuale, atunci în convenţiile pe dome-
niu noţiunea de acces la justiţie este stipulată expres. 
Acesta este un argument în plus că actele normative 
internaţionale operează cu noţiunea de acces la justiţie 
în sens larg.

Astfel, drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
omului reprezintă, fără îndoială, placa turnantă a de-
mocraţiei autentice. Pentru a se realiza o protecţie efi-
cace a drepturilor omului, este necesară stabilirea unor 
garanţii de procedură de natură a consolida mecanis-
mele de salvgardare a acestora.Tocmai de aceea, art.6 
al CEDO reglementează dreptul la un proces echitabil 
[27, p. 22].

Dispoziţiile acestui articol pot fi grupate în două 
categorii: pct.1 enunţă principiile unui proces echita-
bil, atât în materie penală, cât şi în materie civilă, în 
timp ce pct.2 şi 3 consacră diferite garanţii persoanelor 
acuzate de săvârşirea unei infracţiuni, care nu sunt însă 
limitative, ele completându-se cu cele de la pct.1

O primă observaţie care se impune este aceea că în 
mod constant Curtea Europeană a accentuat ideea că 
dreptul la un proces echitabil semnifică de fapt princi-
piul “preeminenţei dreptului” şi o interpretare restric-
tivă a art.6, pct.1 nu corespunde scopului şi obiectivu-
lui acestei dispoziţii (cauza Delcourt contra Belgiei, 
1970). În al doilea rând, aplicabilitatea prevederilor 
art.6 din Convenţie este determinată prin două noţiuni: 
“drepturi şi obligaţii cu caracter civil” şi “temeinicia 
unei acuzaţii în materia penală”.

În ceea ce priveşte prima noţiune, organele de la 
Strasbourg au dat o interpretare largă locuţiunii “drep-
turi şi obligaţii cu caracter civil”. Astfel, în cauza Rin-
geisen contra Austriei (1971) Curtea a arătat că acestor 
termeni trebuie să li se atribuie un înţeles autonom şi 
de aceea nu este necesar a se face deosebire între as-
pectele de drept privat şi cele de drept public şi nici să 
se limiteze aplicabilitatea acestui text la litigiile dintre 
particulari.

Curtea a susţinut în repetate rânduri că art.6, pct.1 
se aplică nu numai procedurilor cu caracter penal sau 
civil, ci tuturor procedurilor al căror rezultat are o in-
cidenţă directă asupra determinării şi /sau conţinutului 
material al unui drept sau obligaţii cum ar fi: retrage-
rea dreptului de a conduce o clinică particulară şi de a 
continua exercitarea profesiei de medic (cazul konig 
contra Germaniei, 1978), procedura disciplinară în 
faţa unei asociaţii profesionale (în cazul Le Compte, 
Van Leuven şi De Meyere contra Belgiei, 1981), pro-
cedura angajată în faţa unei comisii de recurs pentru 
a continua încasarea unei indemnizaţii pentru caz de 
boală (cazul Feldbrugge contra Olandei, 1986), pro-
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cedura pentru obţinerea unei pensii suplimentare de 
urmaş (cazul Deumeland contra Germaniei, 1980) 
etc.[28, p. 172]

“Temeinicia unei acuzaţii în materia penală” este, 
de asemenea, o locuţiune susceptibilă de interpretări. 
Astfel, în cauza Delcourt contra Belgiei (1970) Cur-
tea a statuat că art.6, pct. 1 are în vedere mai curând o 
concepţie material, decât una de ordin formal în ceea 
ce priveşte noţiunea de “acuzaţie în materie penală”, 
dându-i acesteia o interpretare foarte largă. S-a con-
siderat că poate constitui o acuzaţie penală în sensul 
art.6, pct.1 chiar şi o simplă notificare izvorâtă de la o 
autoritate competentă, cu privire la învinuirea de a fi 
săvârşit o faptă penală (cauza ECLE contra Germaniei, 
1982).

Accesul liber la justiţie este un principiu ce reiese 
din interpretarea art. 6 al Convenţiei. Pactul interna-
ţional cu privire la drepturile civile şi politice la art. 
14 prevede că “orice persoană are dreptul ca litigiul în 
care se află să fie examinat de un tribunal independent”. 
Art. 20 al Constituţiei Republicii Moldova stipulează 
că “orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din 
partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva 
actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele 
sale legitime. Nicio lege nu poate îngrădi accesul liber 
la justiţie”.

Parlamentul Republicii Moldova în anul 2012 a 
adoptat un set de legi prin care a modificat unele preve-
deri din Codul de procedură civilă şi Codul de proce-
dură penală precum şi alte legi de incidenţă în contex-
tul reformei [29], menite să eficientizeze într-o măsură 
mai mare accesul liber la justiţie şi dreptul la un pro-
ces echitabil. Directivele prevăzute de art. 6 al CEDO 
sunt enunţate în art. 19 al Codului de procedură penală. 
Importanţa majoră a acestui principiu pentru procesul 
penal a fost sesizată şi evocată de jurisprudenţa Curţii 
Constituţionale [30].

Art. 6 al Convenţiei stipulează că orice persoană 
are următorul drept ca: “cauza să fie judecată în mod 
echitabil”. Această expresie îmbină numeroase aspec-
te ale unei bune administrări a justiţiei, printre care se 
evidenţiază un drept autonom - dreptul de a avea acces 
la o instanţă judecătorească - care se constituie a fi unul 
dintre cele mai importante elemente ale art. 6 al Con-
venţiei.

Legea determină cadrul procedural de realizare a 
accesului liber la justiţie. Astfel, posibilitatea sesizării 
instanţelor judecătoreşti pentru apărarea drepturilor, li-
bertăţilor şi intereselor legitime se va realiza pe calea 
înaintării cererii directe.

În acord cu dispoziţiile alin. (1) al art. 6 din Con-
venţie accesul liber la justiţie se poate realiza integral, 
în finalitatea sa, numai printr-un tribunal independent 
şi imparţial organizat, cu respectarea principiilor pute-

rii judecătoreşti. De asemenea, liberul acces la justiţie 
nu se va putea obţine deplin, decât printr-un proces 
echitabil, în cadrul căruia să se asigure şi să se garan-
teze toate drepturile, inclusiv dreptul la apărare şi li-
bertăţile individuale, respectarea termenului rezonabil 
şi asigurarea unei instanţe independente, imparţiale şi 
legal constituite care va activa în conformitate cu prin-
cipiul legalităţii.

Accesul la justiţie nu ar trebui să fie condiţionat de 
situaţia financiară a persoanei şi din acest considerent 
statele, în conformitate cu rezoluţiile Consiliului Eu-
ropei, ar trebui să asigure un acces real la justiţie. Este 
necesar de subliniat că accesul liber la justiţie poate fi 
barat de un obstacol de fapt, fie de drept şi excluderea 
lor, în cazuri necesare, determină faptul că dreptul ana-
lizat nu va fi teoretic şi iluzoriu, ci efectiv.

Acest principiu este asigurat de instituţia incompa-
tibilităţii în procesul penal. Scopul instituţiei incom-
patibilităţii este asigurarea imparţialităţii instanţei de 
judecată şi posibilitatea oferită părţilor, invocând cazu-
rile de incompatibilitate, de a exclude, prin intermediul 
recuzării, de la înfăptuirea justiţiei judecătorul, cât şi 
procurorul, ofiţerul de urmărire penală care este direct 
sau indirect interesat în soluţionarea cauzei.

O particularitate a art. 19 al Codului de procedură 
penală în ceea ce priveşte accesul liber la justiţie este 
obligaţia organului de urmărire penală, a procurorului 
de a lua toate măsurile legale pentru cercetarea sub 
toate aspectele, complet şi obiectiv, a circumstanţelor 
cauzei.

La fel, instanţa cercetează şi pune la baza hotărâ-
rii judecătoreşti numai probele la cercetarea cărora au 
avut acces toate părţile în egală măsură. Regula exami-
nării sub toate aspectele, complet şi obiectiv, are o apli-
care fundamentală în cadrul procesului de apreciere a 
probelor, fiind mecanismul legal de formare a propriei 
convingeri a instanţei de judecată, procurorului şi ofi-
ţerului de urmărire penală.

Existenţa regulei examinării sub toate aspectele, 
complet şi obiectiv a circumstanţelor cauzei şi probelor 
prezentate este dictată de necesitatea realizării scopului 
procesului penal şi aflării adevărului pe fiecare cauză 
examinată.

Concluzii. Într-un stat de drept, respectarea princi-
piilor precum legalitatea, securitatea juridică sau previ-
zibilitatea normelor juridice trebuie să fie de domeniul 
normalităţii. Atunci când însă normalul se transformă 
în anormal, vorbim deja de o stare de insecuritate ju-
ridică, care generează lipsa de încredere a cetăţeanului 
în autorităţile publice ale statului şi în normele pe care 
acestea le edictează.

Este evident că modificarea permanentă a normelor 
juridice sau crearea de norme juridice cu un sens obscur 
este o sursă sigură de dezechilibru social şi, ca atare, 
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de neîncredere din partea particularilor. Prin urmare, în 
spaţiul european, în ultimele decenii tot mai mult şi-a 
făcut loc un principiu fundamental pentru existenţa sta-
tului de drept – principiul securităţii juridice sau altfel 
spus principiul stabilităţii raporturilor juridice.

În prezent, acesta se bucură de o largă recunoaştere, 
nu doar în sfera dreptului european, ci şi în cea a ma-
jorităţii sistemelor juridice interne ale statelor membre. 
Acest moment, cât şi semnificaţia practică deosebită a 
principiului, din punctul nostru de vedere, serveşte ca 
o premisă importantă şi deloc neglijabilă pentru trans-
punerea lui şi în Republica Moldova, ţinînd cont de 
eforturile depuse pentru consolidarea statului de drept 
şi democratizarea societăţii moldoveneşti.

Preocuparea pentru asigurarea securităţii juridice 
este de actualitate, mai ales în condiţiile creşterii canti-
tative a legislaţiei din ultimii ani, determinată de creş-
terea complexităţii dreptului, ca urmare a dezvoltării 
noilor surse de drept, mai ales a celor comunitare şi 
internaţionale, precum şi a evoluţiei societăţii, a apari-
ţiei unor noi domenii de reglementare.

Aşadar, statul, în procesul exercitării funcţiilor sale, 
este obligat să asigure securitatea persoanei şi a soci-
etăţii în ansamblu, să vegheze asupra respectării inte-
reselor tuturor păturilor sociale cu ajutorul sistemului 
de drept.
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Introducere. Reglementarea funcției publice și 
a statutului funcționarului public în mod dis-

tinct de raporturile de muncă specifice dreptului pri-
vat a determinat stabilirea unui sistem sancționator 
specific, care să aibă în vedere caracteristicile dis-
tinctive ale modului în care este exercitată funcția 
publică.

Ca în orice activitate reglementată de norme juri-
dice, dacă aceasta nu se derulează potrivit regulilor 
care o guvernează, intervine răspunderea juridică. 
Regula dată este proprie și materiei funcției publice, 
funcționarii publici fiind pasibili de diferite forme 
de răspundere juridică în funcție de normele încăl-
cate în exercitarea funcției lor.

Probema răspunderii funcționarilor publici este 
una extrem de importantă în contextul consolidării 
statului de drept, mai ales din perspectiva asigură-
rii legalității în cadrul administrației publice și, nu 
în ultimul rând, pentru respectarea drepturilor și 
libertăților persoanei.

Scopul studiului. Pornind de la aceste momente, 
în articolul de față ne propunem să analizăm proble-
ma răspunderii funcționarilor publici din perspecti-
va formelor acesteia, identificate în doctrină și re-
glementate în legislație. 

Rezultate obținute și discuții. Potrivit doctri-
nei, răspunderea juridică reprezintă un complex de 
drepturi și obligații conexe care – potrivit legii – se 
nasc ca urmare a săvârșirii unei fapte ilicite și care 
constituie cadrul de realizare a constrângerii de stat, 
prin aplicarea sancțiunilor juridice în scopul asigu-
rării stabilității raporturilor sociale și a îndrumării 
membrilor societății în spiritul respectării ordinii de 
drept [4, p. 31-32].

Reflectând asupra răspunderii funcționarilor pu-
blici, cercetătorului R.N. Petrescu precizează că în 
definirea funcției publice se folosește noțiunea de 
„responsabilități”, însă din moment ce atribuția re-
prezintă atât un drept, cât și o obligație legală, rea-
lizarea dreptului și respectiv îndeplinirea obligației 
implică răspunderea [12, p. 419]. Prin urmare, pu-
tem conchide că însăși exercitarea unei funcții pu-
blice implică prezența diferitor forme de răspundere 
a funcționarilor publici.

Înainte de a ne referi nemijlocit la acest subiect, 
considerăm necesar a reitera inițal problema identi-
ficării formelor de răspundere juridică în general.

În literatura de specialitate s-au propus două cri-
terii pentru clasificarea formelor de răspundere juri-
dică [4, p. 51-52]. Un prim criteriu este cel al naturii 
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și importanței sociale a interesului lezat prin fapta 
ilicită, în funcție de care se distinge:

răspunderea care se realizează în interesul în-- 
tregii societăți – răspunderea penală, răspunderea 
administrativ-contravențională;

răspunderea care se realizează în interesul - 
bunei desfășurări a raporturilor sociale specifice 
activității unor colectivități mai restrânse de indivizi 
– răspunderea materială a angajaților și răspunderea 
disciplinară;

răspunderea ce se realizează în interesul salv-- 
gardării drepturilor legitime ale participanților la 
raporturile de drept civil – lato-sensu. 

Un al doilea criteriu constă în particularitățile de-
finitorii ale conduitei ilicite din punctul de vedere 
al normei juridice încălcate și al interesului social 
lezat, în funcție de care se distinge:

răspunderea penală;- 
răspunderea administrativă;- 
răspunderea disciplinară;- 
răspunderea civilă – contractuală și delictuală;- 
răspunderea materială a angajaților.- 

Fiecare dintre aceste forme concrete de răspun-
dere se consideră că constituie o instituție distinctă a 
unei ramuri de drept [4, p. 58].

O altă clasificare a răspunderii, atestată în doc-
trină, este realizată în funcție de scopul urmărit prin 
declanșarea răspunderii juridice, în baza căruia sunt 
identificate următoarele forme [18, p. 245]:

răspunderea cu caracter reparator-  – care 
urmărește înlăturarea prejudiciului cauzat, evaluabil 
pecuniar și

răspunderea cu caracter sancționator- , represiv 
– care urmărește pe însuși autorul încălcării pentru 
a-l obliga la suportarea consecințelor determinate de 
pericolul social al faptei comise.

Dezvoltând aceste forme de răspundere, preci-
zăm că delimitarea răspunderii cu caracter punitiv 
de cea cu caracter recuperator s-a făcut în funcție 
de scopul urmărit de legiuitor. Respectiv, în cadrul 
răspunderii punitive se cuprind acele forme ale răs-
punderii juridice care au un caracter strict personal 
și care prevăd sancțiuni ce urmăresc să producă 
persoanei sancționate o suferință, care însă, nu re-
prezintă scopul final al răspunderii, întrucât aceas-
ta urmărește, de fapt, determinarea persoanei să își 
schimbe comportamentul pentru ca pe viitor să nu 
mai săvârșească fapte ilicite [9, p. 42].

Instituirea diferitor forme ale răspunderii punitive, 
în opinia cercetătorilor, a avut în vedere gradul de pe-
ricol social al faptelor ilicite pe care persoanele, inclu-
siv funcționarii publici, le pot săvârși. În urma analizei 
acestora au fost identificate două trăsături comune fun-
damentale pentru fiecare în parte [9, p. 42]:

existența pericolului social și- 
săvârșirea faptei cu vinovăție.- 

Chiar dacă referirea la pericolul social este es-
tompată în definițiile legale ale abaterii disciplina-
re, contravenției și infracțiunii, aceasta este totuși 
avută în vedere întrucât însuși scopul instituirii for-
melor date de răspundere are în vedere eliminarea 
unui pericol, care amenință fie întreaga societate, 
fie o comunitate. În lipsa pericolului social specific, 
indiferent de gradul de imoralitate al faptei sau de 
prejudiciul cauzat, persoanei nu i se poate aplica o 
sancțiune punitivă [9, p. 42].

Pe de altă parte, vorbind despre răspunderea 
reparatorie, precizăm că în cadrul acesteia poa-
te fi identificată și o răspundere obiectivă, în care 
obligația de reparare a prejudiciului există chiar în 
lipsa vinovăției, în unele situații chiar în lipsa ca-
racterului ilicit la faptei. Din categoria acesteia face 
parte cu precădere răspunderea civilă.

Un alt criteriu de clasificare consacrat în doctrină 
vizează conținutul răspunderii, în funcție de care se 
distinge [18, p. 245; 9, p. 44]:

răspunderea patrimonială – - care poate avea fie 
un scop reparator (răspunderea civilă contractuală 
și delictuală, răspunderea autorităților publice pen-
tru pagubele cauzate prin acte administrative ilegale 
sau prin refuzul de a răspunde unei cereri), fie unul 
sacționator (răspunderea penală și contravențională) 
atunci când se dispune ca sancțiune amenda penală 
sau contravențională;

răspunderea nepatrimonială –-  care poate avea 
caracter reparator (obligarea la publicarea hotărârii 
judecătorești în cazul condamnării pentru săvârșirea 
infracțiunilor de insultă și calomnie) sau carac-
ter sancționator (răspunderea penală cu aplicarea 
sancțiunii închisorii sau răspunderea disciplinară cu 
aplicarea avertismentului, mustrării etc.). 

În continuare, referindu-ne nemijlocit la probe-
ma formelor de răspundere a funcționarilor publici, 
menționăm că art. 56 din Legea cu privire la funcția 
publică și statutul funcționarului public nr. 158/2008 
[8] prevede: „[p]entru încălcarea îndatoririlor de 
serviciu, a normelor de conduită, pentru pagubele 
materiale pricinuite, contravenţiile sau infracţiuni-
le săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu 
exercitarea atribuţiilor funcţiei, funcţionarul public 
poartă răspundere disciplinară, civilă, administrati-
vă, penală, după caz.”

Deci, formele de răspundere la care pot fi atrași 
funcționarii publici sunt cele recunoscute în teoria 
generală a dreptului, identificate în funcție de norma 
juridică încălcată și interesul social lezat, precum 
sunt:

1) răspundere penală a funcționarilor publici;
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2) răspundere administrativă a funcționarilor pu-
blici;

3) răspundere disciplinară a funcționarilor pu-
blici;

4) răspundere civilă a funcționarilor publici.
Cele mai ample discuții a suscitat în doctrină răs-

punderea administrativă. În încercarea de a-i releva 
esența, cercetătorii susțin că răspunderea administra-
tivă este o formă specială de răspundere juridică ce nu 
se încadrează în tiparele clasice ale răspunderii civile 
sau penale întrucât ea intervine numai în sfera relațiilor 
dintre administrație și cei administrați, ca urmare a în-
călcării normelor de drept administrativ, deci ca urma-
re a săvârșirii de abateri administrative [20, p. 8]. 

Pornind de la aceasta, în doctrină există contro-
verse cu privire la formele răspunderii administrati-
ve. În acest sens, unii cercetători [1, p. 175; 21, p. 
253-254] au precizat că există trei forme de răspun-
dere administrativă: 

două forme de răspundere caracterizate printr-- 
o sancțiune represivă, adică răspunderea disciplina-
ră și răspunderea contravențională și 

o formă de răspundere caracterizată printr-o - 
sancțiune reparatorie, adică răspunderea administra-
tiv patrimonială.

Alți autori au inclus expres răspunderea 
contravențională în sfera răspunderii administrative 
[19, p. 377] menționând că prin abateri administra-
tive (pentru care intervine răspunderea administrati-
vă) se înțeleg orice încălcări ale normelor de drept 
administrativ, dintre care unele constituie abateri 
discipinare, iar altele contravenții. În acest sens, s-a 
arătat că noțiunea de abatere administrativă are două 
accepțiuni [6, p. 329]:

în sens larg, prin aceasta se înțelege orice în-- 
călcare a normelor de drept administrativ, iar 

în sens, restrâns, se înțelege numai acea faptă - 
administrativă ilicită care constituie contravenție și 
care are drept consecință antrenarea răspunderii ad-
ministrative contravenționale.

Dincolo de aceste idei, în literatura de specialita-
te s-a mai opinat că răspunderea administrativă in-
clude numai răspunderea administrativă discipinară 
și răspunderea administrativă patrimonială, dar nu și 
răspunderea contravențională, arătându-se că aceas-
ta din urmă reprezintă o formă atipică (imperfectă) 
de răspundere administrativă, pentru că, pe de o par-
te, sancțiunile contravenționale nu se aplică numai 
de organele puterii executive, ci și de cele ale puterii 
judecătorești și, pe de altă parte, contravenția are o 
natură penală și nu administrativă. Din aceste moti-
ve, s-a propus ca răspunderea contravențională să fie 
parte integrantă a unei noi ramuri de drept – dreptul 
contravențional [5, p. 359-360]. 

În esență, acest lucru s-a și realizat în sistemul 
de drept al Republicii Moldova, în care există un 
Cod contravențional [3] în baza căruia s-a dezvoltat 
destul de amplu ramura dreptului contravențional. 
Prin urmare, suntem de părerea că răspunderea 
administrativă nu cuprinde în sine răspunderea 
contravențională, aceasta din urmă fiind o formă de 
răspundere distinctă (mai mult cu caracter penal, 
mai ales că în alte state contravențiile sunt calificate 
ca infracțiuni minore, iar răspunderea este stabilită 
de legea penală).

Pornind de la momentele analizate, putem conchi-
de că, în pofida reglementărilor legale, funcționarii 
publici din Republica Moldova sunt pasibili de ur-
mătoarele forme de răspundere juridică:

răspunderea penală;- 
răspunderea contravențională;- 
răspunderea administrativă (disciplinară) și - 
răspunderea civilă.- 

În condițiile în care este cunoscut faptul că răs-
punderea penală a funcționarilor publici intervine 
pentru comiterea de infracțiuni prevăzute de legea 
penală (comise în exercitarea funcției sau în legă-
tură cu aceasta), iar cea contravențională – pentru 
comiterea de contravenții reglementate de Codul 
contravențional, cu mult mai dificil este de constatat 
în ce cazuri intervine răspunderea administrativă și 
cea civilă, mai ales atunci când acestea coincid. Este 
vorba în special de răspunderea administrativ-patri-
monială și răspunderea civilă. În doctrină, până la 
moment continuă disputele pe marginea identificării 
sau delimitării acestor forme de răspundere.

În vederea clarificării acestei dileme, precizăm 
că răspunderea administrativ-patrimonială a fost 
definită, în sens larg, ca acea instituție a dreptului 
administrativ care reglementează cazurile în care s-a 
produs un rejudiciu material sau moral prin acte sau 
activități ale unei autorități publice, în calitatea aces-
teia de persoană juridică de drept public [15, p. 260]. 
În acest context, au fost reținute următoarele forme 
de răspundere patrimonială a statului și autorităților 
publice [21, p. 291]:

răspunderea statului pentru prejudiciile cauza-- 
te prin erori judiciare;

răspunderea autorităților publice pentru pa-- 
gubele create prin acte administrative (exprese sau 
implicite);

răspunderea pentru pagubele create prin con-- 
tracte administrative, în cazul administrării dome-
niului public, ori al prestării serviciilor publice;

răspunderea autorităților publice pentru limite-- 
le serviciului public.

În sens restrâns, răspunderea administrativă patri-
monială a fost definită ca fiind acea formă a răspun-
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derii juridice care constă în obligarea statului sau, 
după caz, a autorităților publice la repararea pagube-
lor cauzate particularilor printr-un act administrativ 
ilegal sau prin refuzul nejustificat al administrației 
publice, de a rezolva o cerere referitoare la un drept 
sau un interes legitim [19, p. 400].

Și mai succint, răspunderea administrativă patri-
monială a fost definită ca reprezentând răspunderea 
organelor administrației publice pentru pagubele 
pricinuite prin actele lor ilegale [5, p. 359].

Prin urmare, putem conchide că răspunderea 
administrativ-patrimonială intervine în cazul în 
care au fost cauzate pagube prin actele ilegale ale 
autorităților publice sau prin refuzul nejustificat al 
administrației publice, de a rezolva o cerere referi-
toare la un drept sau un interes legitim.

Referitor la natura juridică a acestei răspunderi, 
în doctrină s-au conturat două teorii: civilistă și ad-
ministrativistă. Conform teoriei civiliste, răspunderea 
pentru prejudiciile cauzate de actele administrative 
de autoritate nelegale are natura juridică a unei răs-
punderi civile delictuale [17, p. 159; 11, p. 19-21], 
reprezentând un caz sau o ipoteză de răspundere ci-
vilă delictuală [13, p. 316-317] ori o răspundere civi-
lă delictuală specială [10, p. 523]. Aceată teorie s-a 
fundamentat pe ideea că răspunderea civilă delictua-
lă este dreptul comun în materia răspunderii juridice 
patrimoniale întrucât atât structura răspunderii patri-
moniale pentru actele administrative ilegale pentru 
paguba pricinuită, cât și obiectul acestei răspunderi 
sunt întru totul acelea ale delictului civil. Astfel că 
s-a considerat că delictul civil, în sensul restrâns al 
termenului, apare ori de câte ori s-a produs o pagubă 
în domeniul dreptului subiectiv al cuiva fără ca între 
autorul încălcării și victimă să fi existat un raport con-
tractual [2, p. 415]. În același sens, s-a apreciat că nu 
are importanță natura normei de drept încălcate întru-
cât delictul civil cuprinde o sferă foarte largă de fapte 
ilicite și prejudiciabile, fiind greșit a se considera că 
ori de câte ori fapta ilicită constă în încălcarea unei 
norme aparținând altei ramuri de drept, decât dreptul 
civil, obligația de reparare aparține ramurii din care 
face parte norma încălcată [14, p. 32].

Deci, în opinia cercetătorilor, funcționarii publici 
răspund civil în următoarele situații [9, p. 267-268]:

răspunderea pentru pagubele produse cu - 
vinovăție patrimoniului autorității sau instituției 
publice în care funcționează. În cadrul activității 
pe care funcționarul o desfășoară săvârșește acțiuni 
care se pot constitui fie în acte administrative, fie 
în fapte juridice cu semnificație administrativă. Prin 
ambele categorii se pot produce prejudicii în mod 
direct patrimoniului autorității sau instituției publice 
în care își desfășoară activitatea;

răspunderea pentru nerestituirea în termenul le-- 
gal al sumelor ce i s-au acordat necuvenit. În aceatsă 
situație în mod impropriu se stabilește de către le-
giuitor că este vorba de răspundere juridică întrucât 
temeiul juridic al obligației de restituire este plata 
nedatorată, lipsită de cauză juridică pe care autorita-
tea sau instituția publică a efectuat-o;

răspunderea pentru daunele plătite de autorita-- 
tea sau instituția publică, în calitate de comitent, unor 
terțe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătorești 
irevocabile;

răspunderea pentru emiterea actelor adminis-- 
trative ilegale.

Teoria administrativistă este total contrară celei 
civiliste. Aceasta a izvorât din jurisprudența Consi-
liului de Stat din Franța, care s-a opus, în mod con-
stant, tezei că răspunderea administrației publice 
pentru faptele păgubitoare este de natură civilă.

Doctrina românească de drept administrativ și-a 
însușit această teorie, considerând că răspunderea 
patrimonială pentru actele administrative de auto-
ritate nelegale este specifică dreptului administrativ 
[5, p. 453-454; 21, p. 288] și autonomă în raport cu 
răspunderea civilă delictuală [7, p. 175], denumind-
o răspundere administrativă patrimonială sau răs-
pundere în contencios administrativ [16, p. 200].

În susținerea acestei teorii, s-a opinat că răs-
punderea pentru actele administrative de autoritate 
nelegale este rezultatul activității unei persoane ju-
ridice de drept public, că intervine în sfera raportu-
rilor de subordonare între stat și particulari, că are 
o reglementare constituțională specială și că este 
reglementată de norme ale dreptului administrativ, 
care se împletesc cu alte instituții ale dreptului ad-
ministrativ, cum este cea a controlului legalității ac-
telor administrative exercitat de organele executive 
și judecătorești. Așa fiind, s-a arătat că răspunderea 
patrimonială pentru actele administrative de auto-
ritate nelegale (și faptele asimilate acestora) trebu-
ie analizată prin prisma reglementărilor dreptului 
constituțional și administrativ, nefiind necesară ape-
larea la conceptele și normele dreptului civil întrucât 
acesta nu poate constitui dreptul comun pentru drep-
tul administartiv, care constituie o ramură autonomă 
de drept, care nu s-a desprins din dreptul civil și care 
a avut întotdeauna un obiect specific de reglementa-
re [7, p. 180; 5, p. 468].

În concluzie, în ceea ce ne privește, aderăm la 
teoria administrativistă, susținând întru totul argu-
mentele susținătorilor acestora și completându-le cu 
încă un argument important. Este vorba despre te-
meiul răspunderii civile delictuale, care întotdeauna 
este un fapt juridic ilicit, în timp ce în cazul răspun-
derii administrativ patrimoniale drept temei servește 
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nu un fapt juridic, ci un act juridic ilegal – actul ad-
ministrativ. Anume de aici pornește marea distincție 
între cele două forme de răspundere, precum și ar-
gumentele în favoarea existenței de sine stătătoare a 
răspunderii administrativ patrimoniale.
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Drept penal

Problema. O seamă de omoruri înfiorătoare 
au loc tot mai des în Canada. Ele par să aibă 

rădăcini în felul în care este organizată societatea 
canadiană și, în întregime, țările apusene. Întrucât 
Republica Moldova preia multe dintre practicile 
țărilor apusene, se cere să cunoaștem mai bine aceste 
societăți, pentru a alege grâul de neghină. Altfel, ne 
vom pomeni cu omoruri înspăimîntătoare în număr 
crescând și în țara noastră.

Actualitatea temei de cercetare. Starea facto-
rilor sociali care se răsfrânge asupra criminalității se 
înrăutățește neîncetat în țara noastră. Vedem purtări 
criminale noi, care nu s-au întâmplat înainte și care își 

au începutul în alte țări ale lumii. Puținele cercetări și 
analize criminologice a lăsat țara nepregătită și a lip-
sit-o de putința de a le preveni. Nu sunt, din păcate, 
cercetate criminologic unele purtări criminale care se 
înmulțesc văzând cu ochii în alte țări și care ar putea fi 
„importate” și în Republica Moldova.

Scopul și sarcinile cercetării. Cu ajutorul cercetării 
criminologice desfășurate, am încercat să facem o 
caracterizare criminologică a omorurilor din Canada. 
Pentru a ne atinge ținta, ne-am pus următoarele sar-
cini: 1) a descrie omuciderile din Canada, 2) a da unele 
explicații omorurilor din Canada, 3) a prezice starea 
omorurilor din Republica Moldova, precum și 4) a 

CZU 343.9:343.61 (73:478)

UNELE ÎNSUȘIRI ȘI TENDINȚE ALE OMUCIDERILOR DIN CANADA

Octavian BEJAN,
doctor în drept, criminolog, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată

REZUMAT
Se văd și se înmulțesc unele omoruri înfiorătoare în Canada. Aceste fapte criminale își au rădăcinile în SUA, dar se 

răspândesc peste tot în lume. Este bine să știm ce se întâmplă cu adevărat, căci unele fapte pot fi înșelătoare. Pentru a 
cunoaște starea omorurilor din Canada, am folosit metoda statistică, metoda documentară, metoda analizei de conținut și 
metoda construcției abstracte. Am aflat că nivelul omorurilor descrește ușor în timpul din urmă în Canada. Cu toate acestea, 
caracterul omorurilor se înrăutățește neîncetat de aproape o sută de ani. Cele mai neliniștitoare laturi sunt omorurile din 
așezămintele de învățământ, omorurile care urmăresc nimicirea unui număr mare de oameni, omorurile făcute de găști de 
copilandri și tineri, omorurile făcute de criminalii din găștile de crimă organizată, precum și omorurile făcute de soții care 
își nimicesc familia. Este de așteptat că tendințele rele ale omuciderilor din Canada și alte țări apusene va molipsi și țara 
noastră. Iată de ce, este nevoie de a întreprinde neîntârziat măsuri de prevenire la noi.

Cuvinte-cheie: criminologie, crimă, omor, omucidere, criminalitatea de violență, violență criminală, adolescent, minor, 
copil.

CERTAINES CARACTÉRISTIQUES ET TENDANCES DES MEURTRES AUCANADA

Octavian BEJAN,
docteur en droit, criminologue, Institut des Sciences Criminelles et Criminologie Appliquée

ANNOTATION
Sont vus et se multiplient certains meurtres terrifiants au Canada. Ces actes criminels ont leurs racines aux États-Unis, mais 

se propagent partout au monde.Il est bien de savoir ce qui se passe vraiment, car certains faits peuvent être trompeurs.Pour 
connaitre l’état de meurtres au Canada, nous avons employé la méthode statistique, la méthode documentaire, la méthode de 
l’analyse de contenu et la méthode de la construction abstraite.Nous avons appris que le niveau de meurtres est légèrement 
en baisse le dernier temps au Canada. Cependant, le caractère de meurtres s’aggrave sans cesse d’environ une centaine d’an-
nées. Les plus inquiétantes caractéristiques sont les meurtres dans les établissements d’enseignement, les meurtres qui visent 
l’anéantissement de nombreux gens, les meurtres commis par les groupes d’adolescents et jeunes, les meurtres commis par 
les membres de groupes de crime organisé et les meurtres commis par les maris qui tuent leurs femmes et leurs enfants. Il faut 
s’attendre que les mauvaises tendances des homicides au Canada et autres pays occidentauxva contaminer aussi notre pays. 
C’est pourquoi, il est nécessaire d’entreprendre sans plus tarder de mesures de préventions chez nous.

Mots-clés : criminologie, crime, meurtre, homicide, criminalité de violence, violence criminelles, adolescent, mineur, 
enfant.
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înainta unele recomandări de prevenire a omorurilor în 
Republica Moldova.

Cunoașterea la temă. Nu am găsit nicio lucrare 
științifică în criminologia din țara noastră care să 
privească omorurile care țintesc numeroși oameni.

Metodele aplicate şi materialele folosite. În tim-
pul cercetării, am folosit metoda construcției abstracte 
(interpretarea datelor, legarea judecăților, formularea 
presupunerilor ș.a.), metoda statistică (date oficiale 
despre criminalitatea din Canada și din Republica 
Moldova), metoda analizei de conținut (emisiuni și 
articole din mijloacele de informare în masă din țară 
și din străinătate, materiale de pe paginile din Internet 
ale organelor de drept canadiene), precum și metoda 
documentară (rapoarte, materiale analitice și de preve-
nire oficiale din Canada).

Rezultatele obținute şi dezbateri. Am aruncat o 
privire spre Canada, căci este cea mai deschisă țară din 
lume în ceea ce privește datele statistice despre crimi-
nalitate, după Republica Moldova.

Tabelul nr. 1. Numărul și coeficientul cauzelor 
penale începute în anii 1998-2015 în Canada

Anul Numărul cauzelor 
penale

Coeficientul la 100 
de mii de locuitori

1998 2581803 8561,18
1999 2457359 8082,39
2000 2447985 7976,74
2001 2475163 7979,5
2002 2474064 7890,83
2003 2576373 8142,86
2004 2548574 7979,09
2005 2483910 7703,19
2006 2482243 7621,14
2007 2404032 7309,77
2008 2349684 7067,62
2009 2318951 6895,78
2010 2237184 6578,93
2011 2130319 6203,11
2012 2098422 6038,37
2013 1962039 5581,03
2014 1923045 5410,37
2015 1989509 5549,26

Sursa: Statistique Canada. Tableau 252-0051 - 
Statistiques des crimes fondés sur l’affaire, par infractions 

détaillées, annuel, pagină văzută la 26 cireșar 2017

După cum vedem din datele sus înfățișate (tabe-
lul nr. 1), numărul a descrescut cu 26 %, în timp ce 
coeficientul cauzelor penale a descrescut cu 37 % în 
anii 1998-2014 în Canada. S-a vădit, deci o tendință de 
descreștere, întretăiată de numeroase fluctuații, care au 
ținut chiar și câțiva ani. Totuși, niciodată fluctuațiile nu 
au depășit nivelul din anul de început al șirului statistic 
(anul 1998), nici ca număr, nici ca coeficient. Nu am 
luat în calcul anul 2015, pentru că este cel mai prob-
abil că a avut loc o fluctuație. După părerea noastră, 
intensitatea purtărilor criminale a descrescut mult mai 
puternic și mai liniar decât numărul acestora, deoarece 
Canada aduce venetici cu carte, față de alte țări, care 
nu îi cern.

Este de spus că nivelul (relativ) al criminalității 
din Canada nu a coborât deocamdată până la nivelul 
din anul 1962, după cum vedem din graficul făcut de 
analiștii canadieni[1, p. 5]. Mai vedem că creșterea 
criminalității, care și-a atins ciuca la începutul anilor 90, 
s-a datorat, în cea mai mare parte, creșterii numărului 
crimelor care au țintit bunuri, chiar dacă a crescut și 
numărul celorlalte crime (de violență și altele).

Este grăitor numărul mare al fluctuațiilor care în-
tretaie această tendința de descreștere. Criminologii 
canadieni, cercetători științifici și analiști, urmează să 
aducă lumină asupra acestui fapt. De altfel, ei trec cu 
vederea această latură calitativă a fenomenului. Noi 
presupunem că de vină este dorința sau nevoia de a le 
face pe plac diriguitorilor și lucrătorilor din organele 
de drept.

Vom adăuga că criminologii canadieni socotesc, 
ca și cei americani, coeficientul față de toți locu-
itorii țării, adică nu se mărginesc la cei care au atins 
vârsta răspunderii penale, care este de 12 ani în 
Canada. Nu este cel mai bun procedeu de analiză 
criminologică, deoarece numărul celor care nu au atins 
vârsta răspunderii penale poate crește puternic față de 
cealaltă parte a locuitorilor, ceea ce se răsfrânge într-o 
măsură hotărâtoare asupra coeficientului, împiedicând 
înțelegerea factorilor care au dat naștere la o schimbare 
a stării criminalității.

Din puținele date pe care le-am găsit, aflăm că crim-
inalitatea copilandrilor și-a atins ciuca în anul 1991 în 
Canada, după care a descrescut, mai ales în latura care 
ține de crimele care țintesc bunuri mai puțin scumpe 
(furturi de 5 000 de dolari sau mai puțin și pătrunderi 
prin spargere) [2].

Cei mai activi în plan criminal au fost tinerii 
de 18-24 de ani, care au fost urmați de copilandrii 
de 12-17 ani și, în cele din urmă, îi vedem pe oa-
menii care au atins sau depășit vârsta de 25 de ani 
în anul 2014 în Canada [2]. O altă stare de lucruri 
o vedem în Republica Moldova, în care cei mai ac-
tivi sunt tinerii de 18-24 de ani (indice 2,00), după 
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care urmează cei de 25-29 de ani (indice 1,60), apoi 
vin copilandrii de 14-17 ani (indice 1,56), șirul fiind 
încheiat de cei care au vârsta de 30 sau mai mulți ani 
(indice 0,60) [3, p. 36-37]. Am putea spune, deci, că 
starea criminalității este mai rea în această privință 
în Canada, decât în Republica Moldova, având în 
vedere că cei care se dedau la purtări criminale la o 
vârstă fragedă ajung mai des criminali înrăiți, adică 
recidiviști sau profesioniști, care pot fi opriți foarte 
rar, altfel decât prin închidere. Este nevoie totuși să 
privim cu multă băgare de seamă datele statistice 
despre junii criminali din Canada. Aceste date 
privesc un singur an, ceea ce înseamnă că putem în-
curca ușor o stare trecătoare (fluctuație) cu o stare 
stăruitoare a unei însușiri a criminalității. Nu știm 
de ce criminologii canadieni i-au unit pe oamenii 
care au vârsta de 25-29 de ani cu cei de peste 29 de 
ani. Poate că aceștia sunt la fel de activi sau, poate, 
criminologilor canadieni le-a scăpat ceva. Cel puțin 
în Republica Moldova, cei dintâi sunt mult mai ac-
tivi criminalicește, decât cei din urmă.

Tabelul nr. 2. Numărul și coeficientul cauzelor pe-
nale privitoare la crime de violență începute în anii 

1998-2015 în Canada

Anul
Numărul cauzelor 

penale privind crime 
de violență

Coeficientul la 
100 de mii de 

locuitori
1998 405567 1344,85
1999 437851 1440,12
2000 458559 1494,21
2001 457043 1473,43
2002 451733 1440,77
2003 453963 1434,79
2004 448514 1404,21
2005 447857 1388,91
2006 451652 1386,69
2007 445252 1353,85
2008 443608 1334,33
2009 444533 1321,89
2010 439220 1291,62
2011 424338 1235,6
2012 416147 1197,49
2013 384385 1093,39
2014 370050 1041,11
2015 380795 1062,14

Sursa: Statistique Canada. Tableau 252-0051 - Statis-
tiques des crimes fondés sur l’affaire, par infractions 
détaillées, annuel, pagină văzută la 26 cireșar 2017

Analiza criminologică a datelor statistice despre 
numărul și coeficientul cauzelor penale privitoare la 
crime de violență începute în anii 1998-2015 în Canada 
(tabelul nr. 2), ne arată că, în anii 1998-2000, s-a vădit 
o tendință de creștere, după care a urmat o tendință de 
descreștere până în anul 2015. Această tendință a fost 
întreruptă de numeroase fluctuații, dar niciuna nu a ur-
cat mai sus de nivelul (număr și coeficient) din anul 
2000. Aceste fluctuații au cuprins, cel mai probabil, 
și anul 2015. Numărul cauzelor penale privitoare la 
crime de violență a descrescut cu 19 % în anul 2014 
față de anul 2000, iar coeficientul – cu 30 % în același 
răstimp și loc. Prin urmare, criminalitatea de violență a 
avut, un timp, o tendință opusă celei a criminalității în 
întregime, iar apoi, a cunoscut o descreștere mai mică 
față de criminalitate în întregime, deși a urmat, în linii 
mari, aceeași tendință de micșorare. În această privință, 
vom mai spune că nivelul criminalității din anii 2013-
2015 a fost mai mic decât cel din anul 1998.

Dacă privim starea criminalității din Canada de-a 
lungul a peste 50 de ani [1, p. 5], atunci putem spune că 
criminalitatea de violență a urmat cam aceeași tendință 
ca și criminalitatea în întregime, numai că urcușurile și 
coborâșurile celei dintâi au fost mult mai mici față de 
cea din urmă. Vom sublinia că nici criminalitatea de 
violență nu a coborât deocamdată până la nivelul (rela-
tiv) pe care l-a avut în anul 1962 și că vârful tendinței 
ei crescătoare a fost tot la începutul anilor 90, după 
care a început o descreștere până în zilele noastre sau, 
cel puțin, până în anul 2015.

Cititorului care are o pregătire criminologică nu 
i-a scăpat faptul că canadienii numără nu crimele, 
ci întâmplările, care pot cuprinde mai multe fapte 
prevăzute în Codul criminal. Bunăoară, dacă un ins a 
spart ușa unei case și, apoi, a violat-o pe stăpână și a 
furat ceva din bunurile ei, atunci va apărea o singură 
întâmplare în evidența statistică a criminalității, care 
va fi înscrisă ca întâmplare de viol, deși Codul criminal 
al Canadei prevede și crima de violare de domiciliu, 
și crima de furt. Lucrătorii organelor de drept spun, în 
viața de zi cu zi și în bazele de date ale serviciilor de 
poliție (peste 1000 în toată Canada, care țin de aproape 
200 de corpuri polițienești)[4], eveniment, în franceză 
évènement, dar termenul folosit oficial de către Statis-
tique Canada este affaire criminelle, ceea ce ar însemna, 
cuvânt cu cuvânt, afacere criminală. Noi l-am tradus 
prin locuțiunea cauză penală, căci este mai pe înțelesul 
celor care nu cunosc îndeajuns de bine practicile 
anticrimă canadiene. Această practică de înregistrare 
statistică a criminalității bazată pe cauza penală sau 
criminală, cum le spun canadienii (infracțiunea poate fi 
atât criminală, cât și contravențională în această țară), 
a fost începută în anul 1962 în Canada. Atunci ea purta 
denumirea de Programe de déclaration uniform de la 
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criminalité à base de données agrégées (am putea tra-
duce această denumire așa în limba română: Program 
de declarare uniformă a criminalității, bazat pe date 
asociate). Ea a cunoscut o schimbare însemnată în anul 
1988, căpătând denumirea de Ênquête sur la déclaration 
uniform de la criminalité basée sur l’affaire (Anchetă 
a declarării uniforme a criminalității, bazată pe afac-
ere, trad. ns.), pentru a putea aduna date statistice mai 
amănunțite despre criminalitate. De aceea, criminologii 
urmează să tălmăcească datele statistice oficiale despre 
criminalitatea din Canada, având în vedere această 
particularitate. Este limpede că numărul crimelor în-
registrat este mai mic decât cel cunoscut de organele 
de drept, ceea ce se răsfrânge și asupra coeficienților 
criminalității, din care cauză nu poate fi făcută o com-
parare mecanică a indicilor criminalității din Canada 
cu cei ai criminalității din alte țări. Totuși, numărul 
crimelor de omor este același cu numărul cauzelor pe-
nale privitoare la fapte de omor în Canada. De altfel, 
serviciile de poliție canadiene nu pot declara o afacere 
care cuprinde mai mult de patru crime. De adăugat că 
o practică asemănătoare a avut viață și la noi, dar a fost 
respinsă, deoarece ușura puternic ascunderea multor 
crime de către lucrătorii organelor de drept. Noi suntem 
de părere că practica de înregistrare a criminalității 
folosită acum în Republica Moldova este mai bună 
decât cea din Canada, deoarece ușurează cu mult anal-
iza criminologică. Părerea noastră se reazemă de faptul 
că am înfăptuit numeroase analize criminologice atât 
în Canada, cât și în Republica Moldova, folosind cele 
două baze de date statistice neasemănătoare.

Este de mare folos pentru țara noastră să spunem 
că, pe lângă datele statistice despre criminalitate care 
au fost adunate de la Poliție (Programme de déclara-
tion uniforme de la criminalité, DUC), criminologii din 
Canada, care cercetează sau analizează criminalitatea, 
au la îndemînă și date statistice despre criminalitate, 
care au fost adunate, o dată la cinci ani, nemijlocit de la 
oameni (Enquête sociale générale sur la victimisation, 
ESG), adică oamenii de știință și dregătorii au date 
statistice nu numai despre criminalitatea înregistrată, 
ci și despre cea reală. După părerea noastră, este o bună 
practică de cunoaștere a criminalității pe care ar fi bine 
să o preluăm.

Tabelul nr. 3. Numărul și coeficientul cauzelor 
penale privitoare la omucideri începute în anii 

1998-2015 în Canada

Anul
Numărul cauzelor 

penale privitoare la 
omucideri

Coeficientul la 
100 de mii de 

locuitori
1998 558 1,85
1999 538 1,77

2000 546 1,78
2001 553 1,78
2002 582 1,86
2003 549 1,74
2004 624 1,95
2005 663 2,06
2006 606 1,86
2007 594 1,81
2008 611 1,84
2009 610 1,81
2010 554 1,63
2011 598 1,74
2012 543 1,56
2013 512 1,46
2014 521 1,47
2015 604 1,68

Sursa: Statistique Canada. Tableau 252-0051 - Statis-
tiques des crimes fondés sur l’affaire, par infractions 
détaillées, annuel, pagină văzută la 26 cireșar 2017

Omorurile au cunoscut aceeași tendință ca crimi-
nalitatea și criminalitatea de violență din Canada. 
După cum vedem din graficul înfățișat într-un raport 
de analiză criminologică [5, p. 4], coeficientul omoru-
rilor și al tentativelor de omor s-a mărit neîncetat de la 
începutul anilor 60 până în la începutul anilor 80, deci 
cel puțin douăzeci de ani. A urmat o stabilitate care a 
ținut până la începutul anilor 90, adică cam zece ani. 
A venit, apoi, o micșorare puternică a coeficientului 
omorurilor și al tentativelor de omor, care s-a încheiat 
la capătul anilor 90, ceea ce înseamnă că ea a ținut mai 
puțin de zece ani.

De la capătul anilor 90 (tabelul nr. 3), vedem o sta-
bilitate a omorurilor (număr și coeficient), care cunoaște 
urcușuri și coborâșuri, a căror mărime a fost destul de 
des de 10-20 %, deși numărul omorurilor nu este mic în 
Canada, statistic vorbind. Putem vorbi despre o ușoară 
tendință de descreștere numai începând cu anul 2010, 
dar este prea devreme să alungăm îndoielile. Așadar, 
cele mai nimicitoare purtări criminale din Canada bat 
pasul pe loc față de criminalitatea de violență și, mai 
ales, față de criminalitatea în întregime. Întrucât am lu-
crat în organele de drept canadiene, ca analist strategic, 
știm bine că capii și lucrătorii acestora cunosc această 
latură rea a criminalității și caută să o micșoreze.

O privire asupra stării omuciderilor din cei din 
urmă 50 de ani [6] ne dezvăluie că aceste fapte crimi-
nale au avut o tendință de creștere puternică de la 
(cel puțin) mijlocul anilor 60 (datele statistice încep 
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cu anul 1962 și sunt înfățișate în chip de grafic) cam 
până la mijlocul anilor 70, ceea ce înseamnă o abat-
ere de la tendința criminalității și a criminalității de 
violență. A urmat o tendință de descreștere mai lentă 
până în zilele noastre, care a fost atinsă de fluctuații 
puternice și două răstimpuri de stabilitate relativă, unul 
precumpănitor în anii 80 și altul precumpănitor în anii 
2000. Deși tendința omorurilor are unele neasemănări 
cu tendința criminalității în întregime și a criminalității 
de violență din Canada, ele se aseamănă prin faptul că 
nici descreșterea omorurilor nu a ajuns la starea din 
anii 60 sau chiar dinainte.

Prin urmare, coeficientul omorurilor, calculat la 100 
de mii de locuitori, a fost 1,68 în anul 2015 și 1,59 în 
anii 2010-2015 în Canada (tabelul nr. 3). Coeficientul 
omorurilor, calculat la 100 de mii de locuitori, a fost 
de 4,98 în anul 2015 în Republica Moldova, coeficien-
tul mediu a fost de 7,58 în anii 2010-2015, cel mai 
mare coeficient fiind calculat în anul 2010, adică 11,33 

(coeficienții au fost calculați față de toată populația, 
pentru a face cu putință o comparație, folosind datele 
absolute ale Biroului Național de Statistică al Repub-
lici Moldova, pagină văzută la 8 secerar 2018). Este 
nevoie a avea în vedere că o parte mare din locuitori 
este plecată în străinătate, unii lipsesc câțiva ani din 
țară și se întorc pentru scurt timp, în timp ce alții pleacă 
numai pentru câteva luni pe an. Plecarea neîncetată a 
oamenilor din Republica Moldova explică descreșterea 
acestui coeficient. Vedem, din aceste date statistice, că 
nivelul omuciderilor din Canada este de vreo 3 ori mai 
mic decât în Statele Unite ale Americii[7] și de peste 5 
ori mai mic decât în Republica Moldova. Iată o mare 
nodea [8] pentru cercetarea criminologică din Repub-
lica Moldova.

Este de spus că organele de drept canadiene as-
cund în mică măsură crimele cunoscute, chiar dacă nu 
sunt lipsiți de metehne și de dorința de a își îmbunătăți 
înfățișarea din oglindă (statistică, socială ș.a.).

Tabelul nr. 4. Numărul, coeficientul și ponderea celor învinuiți de omor în anii 1998-2015 în Canada

Anul
Nr. celor 
învinuiți 
de omor

K celor 
învinuiți de 

omor la 100 de 
mii de locuitori 

de 12 și mai 
mulți ani

Nr. 
învinuiților 

adulți de 
omor

K învinuiților 
adulți la 100 de 
mii de locuitori 

de 18 și mai mulți 
ani

Nr. 
învinuiților 
minori (12-
17 ani) de 

omor

K învinuiților 
minori de omor 
la 100 de mii de 

locuitori de 12-17 
ani

Ponderea 
învinuiților 
minori de 

omor

1998 488 1,92 432 1,88 56 2,28 11 %
1999 443 1,72 398 1,71 45 1,82 10 %
2000 442 1,7 399 1,69 43 1,74 10 %
2001 455 1,72 423 1,77 32 1,28 7 %
2002 485 1,81 443 1,83 42 1,66 9 %
2003 493 1,82 437 1,78 56 2,19 11 %
2004 546 1,99 502 2,01 44 1,7 8 %
2005 598 2,15 526 2,08 72 2,76 12 %
2006 517 1,83 433 1,69 84 3,2 16 %
2007 498 1,75 424 1,64 74 2,82 15 %
2008 468 1,62 413 1,57 55 2,12 12 %
2009 523 1,79 444 1,66 79 3,08 15 %
2010 513 1,73 458 1,69 55 2,17 11 %
2011 512 1,71 467 1,7 45 1,81 9 %
2012 443 1,46 408 1,47 35 1,43 8 %
2013 451 1,47 412 1,46 39 1,63 9 %
2014 429 1,39 400 1,4 29 1,24 7 %
2015 478 1,53 443 1,53 35 1,51 7 %

Sursa datelor absolute: Statistique Canada. Tableau 252-0051 - Statistiques des crimes fondés sur l’affaire, par infractions 
détaillées, annuel, pagină văzută la 26 cireșar 2017

Din analiza criminologică a datelor statistice 
înfățișate (tabelul nr. 4), vedem că numărul ucigașilor 

rămâne cam același în anii 1998-2015 în Canada. Ceva 
mai mare el a fost în anii 2002-2011. Întrucât numărul 
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omorurilor nu a cunoscut o creștere asemănătoare, 
putem presupune că s-au înmulțit omuciderile făcute 
de găști de criminali, ceea ce înseamnă o înrăutățire 
a omuciderilor. Crimele făcute împreună de câțiva 
criminali sunt mai primejdioase, deoarece oamenii se 
încumetă la mai multe, atunci când nu sunt singuri, 
în timp ce pătimiții au mai puține căi de a se apăra, 
ceea ce înseamnă foarte mult în ceea ce ține de omor 
[vezi mai mult despre trăsăturile și primejdia socială 
a criminalității de grup în lucrarea nr. 9, p. 51 și 
următoarele]. Nici coeficientul ucigașilor nu a cunoscut 
o scădere îmbucurătoare, fiind puțin mai mic în anii 
2012-2015. Se vădește o stabilitate și a numărului și 

coeficientului copilandrilor care au făcut moarte de om 
(12-17 ani; această vârstă a răspunderii penale a fost 
prevăzută începând cu anul 1984). O creștere cu peste 
50 % a numărului făptuitorilor mici a avut loc în anii 
2005-2009 și a coeficientului – în anii 2003-2010. A 
urmat o scădere și a numărului, și a coeficientului co-
pilandrilor ucigași. De văzut că, în același răstimp, a 
avut loc o creștere a părtimii [10] copilandrilor ucigași 
în totalul ucigașilor. Astfel, părtimea medie a fost de 
9 % în anii 1998-2004, de 14 % în anii 2005-2009 și 
de 8 % în anii 2010-2015. Prin urmare, factorul care a 
înrăutățit nivelul omorurilor în anii 2005-2011 în Can-
ada i-a atins în mare măsură anume pe copilandri.

Tabelul nr. 5. Numărul victimelor omorurilor și coeficientul victimizării populației (la 100 de mii de 
locuitori) prin omor în anii 1961-2015 în Canada

Anul Nr. victimelor 
omorurilor

K 
victimizării 
populației

Anul Nr. victimelor 
omorurilor

K 
victimizării 
populației 

Anul
Nr. vic-
timelor 

omorurilor

K 
victimizării 
populației

1961 233 - 1981 647 2,61 2001 553 1,78
1962 265 - 1982 667 2,66 2002 582 1,86
1963 249 - 1983 682 2,69 2003 551 1,74
1964 253 - 1984 667 2,60 2004 625 1,96
1965 277 - 1985 704 2,72 2005 664 2,06
1966 250  - 1986 567 2,17 2006 607 1,86
1967 338  - 1987 644 2,44 2007 595 1,81
1968 375 - 1988 575 2,15 2008 611 1,84
1969 391 - 1989 654 2,40 2009 610 1,81
1970 467 - 1990 657 2,37 2010 554 1,63
1971 473 - 1991 754 2,69 2011 605 1,76
1972 521 - 1992 733 2,58 2012 548 1,58
1973 547 - 1993 626 2,18 2013 509 1,45
1974 597 2,62 1994 596 2,06 2014 521 1,47
1975 700 3,02 1995 587 2,00 2015 604 1,68
1976 667 2,84 1996 634 2,14  -  -  -
1977 712 3,00 1997 586 1,96  -  -  -
1978 662 2,76 1998 559 1,85  -  -  -
1979 631 2,61 1999 539 1,77  -  -  -
1980 591 2,41 2000 546 1,78  -  -  -

Sursa: Statistique Canada. Tableau 253-0001 – Enquête sur les homicides, nombre et taux (pour 100 000 habitants) de 
victimes d’homicide, Canada, provinces et territoires, annuel; Tableau 051-0005 – Estimations de la population, Canada, 

provinces et territoires, trimestriel (personnes), pagină văzută la 26 cireșar 2017
Datele statistice (tabelul nr. 5) ne arată că numărul 

celor uciși a crescut aproape neîncetat în anii 1961-
1975, în afară de anul 1963 și 1966. Creșterea 
a fost de 200 % sau o triplare a numărului oame-
nilor omorâți! Putem presupune că și numărul 
omorurilor a crescut în acești ani. O tendință rea, 

chiar foarte rea, care s-a regăsit și în Statele Unite 
ale Americii[7]. Poate totuși această tendință a cu-
prins toate țările apusene? Ce s-a întîmplat oare cu 
celelalte țări capitaliste? Credem că criminologii 
urmează să găsească răspunsuri la aceste întrebări. 
A urmat o ușoară scădere, după care nivelul omoru-
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rilor s-a păstrat cel puțin până în anul 2015, ceea ce 
înseamnă un răstimp de 40 de ani. A scăzut ușor însă 
coeficientul celor uciși în anii 2005-2015, în timp ce 
coeficientul omorurilor și al ucigașilor a cunoscut o 
ușoară scădere abia în anii 2012-2015. Vedem, deci 
un grăitor lanț al fenomenelor: mai întâi, omorurile 
și-au pierdut din puterea de nimicire, iar apoi, s-a 
micșorat numărul lor și al făptuitorilor, dar toate 
numai față de mărimea populației, care s-a mărit 
neîncetat în Canada, din cauza veneticilor cu multă 
învățătură, adică oameni care își împlinesc mai rar 
interesele cu ajutorul faptelor criminale și mult mai 
rar cu ajutorul violenței criminale. Este nevoie totuși 
să spunem că urmașii celor dintâi venetici se dedau 
mult mai tare la crime decât înaintașii lor, chiar 
dacă lumea de familie în care ei vor crește este mai 
puțin criminogenă, din cauza învățăturii pe care o au 
părinții lor. Prin urmare, este de așteptat o creștere a 
criminalității peste un timp în Canada.

De la analiștii canadieni[5, p. 5], aflăm că 95 
% din întâmplările de omucidere s-au încheiat cu 
câte un mort, în 4 % au fost 2 morți, iar în celelalte 
întâmplări au fost 3 sau chiar mai mulți morți. Atun-
ci când un omor a făcut mai mulți morți, ucigași au 
folosit mai des o armă de foc (29 % față de 55 %) 
și l-au țintit pe cineva din familia ucigașului (33 % 
față de 50 %).

Tabelul nr. 5.1. Ponderea medie a femeilor omorâte 
în anii 1974-2015 în Canada

Anii 1974-
1979

1980-
1989

1990-
1999

2000-
2009

2010-
2015

Ponderea 
medie a 
femeilor 
ucise

34% 35% 34% 28% 29%

Sursa datelor absolute: Statistique Canada. Tableau 253-
0003 - Enquête sur les homicides, victimes et personnes 
accusées d’homicide, selon le groupe d’âge et le sexe, 

Canada, annuel (nombre), pagină văzută la 26 cireșar 2017

Descoperim o tendință de micșorare a victimizării 
femeilor prin omucidere în Canada, începând cu noua 
mie de ani (tabelul nr. 5.1).

Datele statistice din același răstimp ne spun că fe-
meile sunt, în general, mai rar omorâte decât bărbații, 
părtimea acestora fiind de 32 % în numărul ucișilor și 
de 50 % în numărul locuitorilor (sursa datelor statistice 
despre numărul locuitorilor și numărul femeilor: Statis-
tique Canada. Tableau 17-10-0005-01. Estimations de 
la population au 1er juillet, par âge et sexe, foiet văzut 
la 22 secerar 2018). 

Plecând de la părtimea bărbaților ucigași și cea a 
bărbaților omorâți, putem presupune că bărbații omoară 
mai des bărbați decât femei, dar pe cine omoară mai 
des femeile?

Tabelul nr. 5.2. Ponderea după vârstă a celor uciși, toți și femei, în anii 1974-2015 în Canada

Vîrstă, ani 0-11 12-17 18-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-...
Pondere, toți 7% 5% 18% 13% 21% 16% 10% 10%
Pondere, femei 11% 6% 15% 11% 20% 15% 9% 12%

Sursa datelor absolute: Statistique Canada. Tableau 253-0003 - Enquête sur les homicides, victimes et personnes accusées 
d’homicide, selon le groupe d’âge et le sexe, Canada, annuel (nombre), pagină văzută la 26 cireșar 2017

Din datele statistice canadiene (tabelul nr. 5.2), re-
iese că, în general, cel mai des sunt uciși oamenii care 
au 18-24 de ani (18 %) sau 30-39 de ani (21 %), iar 
cel mai rar cei care au vârsta de 0-11 ani (7 %) sau 
12-17 ani (5 %). Noi presupunem că cei care au 0-11 
ani sunt omorâți mai des decât cei care au 12-17 ani, 
deoarece pot să se apere mai greu de părinții care îi 
snopesc în bătaie, dar și părinții se încumetă mai rar să 
pună mâna pe copiii mai măricei. Este de spus că toate 
mărimile absolute sunt destul de mari, pentru a face 
generalizări (peste 500, dar mai des peste 1000 și 2000 
de oameni).

Femeile sunt răpuse cel mai des la vârsta de 30-39 
de ani (20 %), iar cel mai rar la vârsta de 12-17 ani (6 
%) și 50-59 de ani (9 %).

Se pare că omorurile din Canada vădesc o tendință 
de a face mai puțin rău țării și în altă privință. Astfel, 
a scăzut treptat părtimea celor uciși care au vârsta 
de 0-11 ani de la 9 % în anii 1974-1979 la 5 % în 
anii 2010-2015 și a celor care au 12-17 ani de la 5 
% în anii 1974-1979 la 4 % în anii 2010-2015, în 
timp ce părtimea celor uciși care au vârsta de peste 
59 de ani a rămas cam aceeași, adică 10 % în anii 
1974-1979 și 1990-2009 și 11 % în anii 1980-1989 
și 2010-2015. Criminologii înclină a privi cu ochi 
buni micșorarea părtimii celor în vârstă care sunt 
omorâți, deoarece ei se pot apăra mai greu de crimi-
nalii tineri. Pe de altă parte, oamenii în vârstă sunt 
trecutul unui neam și al unei țări, în timp ce copiii 
și tinerii sunt viitorul neamului și al țării. De aceea, 
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acest punct de vedere este îndoielnic, după părerea 
noastră.

Cam aceeași tendință se întrezărește și sub latura 
omorârii femeilor. Părtimea fetelor de 0-11 ani care au 
fost ucise a scăzut de la 12 % în anii 1974-1979 până la 
7 % în anii 2010-2015, iar cea a fetelor de 12-17 ani a 
scăzut în aceleași răstimpuri de la 8 % la 5 %. A crescut 
însă părtimea femeilor ucise care au peste 59 de ani în 
anii 2000-2015, de la 11 % în anii 1974-1999 până la 
13 % în anii 2000-2009 și 16 % în anii 2010-2015.

Nu putem totuși să avem o mare încredere în datele 
statistice prelucrate de criminologii canadieni. Cel mai 
bine ne putem apropia de adevăr nu atunci când croim 

dinainte niște răstimpuri de vârstă, ci atunci când le 
însăilăm după focarele de crimă pe care le vedem în 
datele adunate. Bunăoară, cel mai des ar putea fi uciși, 
în unii ani, cei care au vârsta între 25-34 de ani, dar 
acest răstimp nu îl găsim în împărțirea făcută de ca-
nadieni. Înțelegem că această împărțire a fost (presu-
punem) preluată de la cercetătorii științifici care au 
cercetat vârsta pătimiților (de la toate crimele?), numai 
că starea de fapt se poate schimba oricând, din cauza 
schimbării factorilor. Această schimbare nu poate fi 
însă văzută cu o așa unealtă statistico-analitică, ceea ce 
înseamnă că necunoașterea adevărului va scădea din 
puterea prevenirii criminalității.

Tabelul nr. 6. Felurile în care au fost făcute omorurile în anii 1974-2015 în Canada (pondere, media 
statistică)

Anii Foc de 
armă

Lovitură de 
cuțit

Lovitură (mînă, 
picior ș.a.) Gîtuire

Foc (ar-
dere sau 

înădușire)
Altă 

metodă
Metodă 

necunoscută

1974-1979 39 % 20 % 22 % 10 % 3 % 4 % 1 %
1980-1989 32 % 28 % 21 % 12 % 2 % 4 % 1 %
1990-1999 32 % 30 % 20 % 11 % 3 % 3 % 1 %
2000-2009 31 % 31 % 21 % 9 % 2 % 4 % 2 %
2010-2015 29 % 34 % 21 % 7 % 2 % 4 % 3 %

Sursa datelor absolute: Statistique Canada. Tableau 253-0002 - Enquête sur les homicides, principales méthodes utilisées 
pour commettre l’homicide, Canada, annuel (nombre), pagină văzută la 28 cireșar 2017

Datele statistice ne dezvăluie (tabelul nr. 6) că cel 
mai des ucigașii au folosit arma de foc în anii 70-90. 
În anii 2000, ei au folosit la fel de des arma de foc și 
arma albă, iar în anii 2010, au folosit mai des arme albe 
decât arme de foc sau oricare altă metodă. Loviturile 
de trup, adică cu mâna, piciorul sau cu o altă parte a 
acestuia, au fost folosite cam la fel de des (în medie, 
20-22 %) în tot acest răstim de 40 de ani, ca și folosirea 
focului (în medie, 2-3 %). Cam aceeași a fost, deși cu 
o părtime mai nestatornică, și desimea întâmplărilor în 
care ucigașii i-au gâtuit pe cei omorâți (în medie, 7-12 
%). 

Cel mai des arma de foc a fost folosită de ucigași 
în anul 1974 – 47 %, iar cel mai rar în anul 2002, 2011 
și 2013 – 26 %. Loviturile de cuțit au fost folosite, de 
către ucigași, cel mai des în anul 2013 – 38 %, iar cel 
mai rar în anul 1974 – 16 %. Ucigașii au folosit cel 
mai des o lovitură cu trupul (mână, picior, cap ș.a.) în 
anul 1984, 1988 și 2000 – 24 %, iar cel mai rar în anul 
1985 – 17 %. Prin gâtuire, au fost omorâți cel mai des 
oamenii în anul 1980 – 17 %, iar cel mai rar în anul 
2014 și 2015 – 6 %. Focul a fost folosit în 1-6 % din 
omoruri, în mai mulți ani.

În latura generală, vedem că felurile de omorâre fo-
losite de ucigași cunosc schimbări mai mult câtimești 
decât calitative. Putem vorbi, mai curând, despre o 
precumpănire a unor feluri de înfăptuire a omuciderilor 
asupra altora. Nu putem spune că un fel de omorâre 
este folosit întotdeauna mai des decât altele. Mai 
putem spune că unele feluri se ivesc, iar altele se șterg. 
Bunăoară, nu vedem astăzi, decât poate foarte rar, 
omorârea cu ajutorul arcului sau a suliței într-o parte 
dintre țări, așa cum s-a întâmplat de-a lungul a mii de 
ani peste tot în lume. Pe de altă parte, a apărut arma de 
foc, care nu a fost un timp îndelungat. Destul de rar, 
ucigașii folosesc focul pentru a-l nimici pe cineva.

Pentru prevenire, are o mare însemnătate faptul că 
ucigașii folosesc covârșitor un număr foarte restrâns de 
feluri de omorâre, adică împușcare, înjunghiere, lovire, 
gâtuire și ardere, adică numai 5 feluri în 90-98 % din 
întâmpări.

Într-un mic număr de întâmplări (0-4 %), rămâne 
necunoscut felul în care ucigașul și-a făcut omorul, 
media statistică fiind de 2 %, ceea ce înseamnă că 
criminalistica s-a dezvoltat într-o foarte mare măsură 
în această privință.
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Tabelul nr. 7. Numărul și ponderea învinuiților, bărbați și femei, de omucidere în anii 1974-2015 în Canada 

Anul
Nr. 

învinuiților de 
omor

Nr. învinuiților 
bărbați

Ponderea 
bărbaților Anul Nr. învinuiților 

de omor
Nr. 

învinuiților 
bărbați

Ponderea 
bărbaților

1974 562 496 88 % 1995 592 517 87 %
1975 641 550 86 % 1996 593 525 89 %
1976 628 540 86 % 1997 530 456 86 %
1977 679 593 87 % 1998 564 497 88 %
1978 712 617 87 % 1999 514 465 90 %
1979 647 568 88 % 2000 501 444 89 %
1980 553 491 89 % 2001 522 458 88 %
1981 667 565 85 % 2002 548 489 89 %
1982 665 581 87 % 2003 575 512 89 %
1983 669 574 86 % 2004 610 545 89 %
1984 616 543 88 % 2005 673 609 90 %
1985 702 617 88 % 2006 599 525 88 %
1986 580 496 86 % 2007 559 501 90 %
1987 618 527 85 % 2008 556 503 90 %
1988 556 498 90 % 2009 600 536 89 %
1989 597 525 88 % 2010 586 520 89 %
1990 593 511 86 % 2011 612 553 90 %
1991 682 617 90 % 2012 546 488 89 %
1992 699 614 88 % 2013 498 442 89 %
1993 588 516 88 % 2014 469 410 87 %
1994 608 541 89 % 2015 525 464 88 %
Sursa datelor absolute: Statistique Canada. Tableau 253-0003 - Enquête sur les homicides, victimes et personnes accusées 

d’homicide, selon le groupe d’âge et le sexe, Canada, annuel (nombre), pagină văzută la 21 cireșar 2017

Din analiza criminologică a datelor statistice (tabe-
lul nr. 7), vedem o tendință de creștere, mică și înceată, 
a părtimii bărbaților care fac omoruri, de la 87 % în 
anii 70 și 80, 88 % în anii 90 la 89 % în anii 2000 și 
2010, deși părtimea bărbaților în numărul tuturor lo-
cuitorilor din Canada (50 %) nu a suferit schimbări în 
același răstimp, adică în anii 1974-2015 (sursa date-
lor statistice despre numărul locuitorilor și numărul 
bărbaților: Statistique Canada. Tableau 17-10-0005-
01. Estimations de la population au 1er juillet, par âge 
et sexe, foiet văzut la 22 secerar 2018).

Dincolo de acestea, descoperim că bărbații se de-
dau mai des decât femeile la omoruri, pentru a-și 
împlini interesele. Părtimea bărbaților este destul de 
neschimbătoare de-a lungul timpului, ea fiind în medie 
88 % (după datele statistice despre starea omuciderilor 

în anii 1974-2015 în Canada), a cărei schimbare anuală 
a fost cuprinsă între 85 % și 90 %. Aceste date ne spun 
că sunt factori ai criminalității care au o putere mult 
mai mare asupra bărbaților decât asupra femeilor și că 
această putere suferă schimbări mici. Pentru a înțelege 
aceste date este nevoie să nu scăpăm din vedere faptul 
că bărbații alcătuiesc jumătate din locuitorii Canadei, 
nici mai mult, nici mai puțin.

Din datele înfățișate de analiștii canadieni [5, p. 10], 
vedem că, în general, 2/3 dintre ucigași au fost înainte 
condamnați pentru o faptă penală (în franceză, infrac-
tion criminelle). În anul 2014, dintre acești ucigași, 
19 % au fost condamnați pentru tâlhărie sau jaf, 9 % 
pentru o altă crimă care a țintit bunuri, 8 % pentru o 
crimă legată de narcotice, 2 % pentru omucidere și 45 
% pentru o altă crimă de violență.
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Tabelul nr. 8. Numărul și ponderea copiilor și adolescenților, băieți și fete, învinuiți de omucidere în anii 
1974-2015 în Canada 

Vîrsta Sexul 1974 1975 197 1977 1978 1979

0-11 ani
Toți 1 1 2 4 0 1
Băieți 1 1 2 4 0 1
Fete 0 0 0 0 0 0

12-17 
ani

Toți 56 68 49 63 59 56
Băieți 53 55 41 55 49 45
Fete 3 13 8 8 10 11
Ponderea fetelor 5% 19% 16% 13% 17% 20%

Vîrsta Sexul 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

0-11 ani
Toți 0 6 1 1 0 0 1 0 3 2
Băieți 0 4 1 1 0 0 1 0 3 2
Fete 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

12-17 
ani

Toți 47 60 52 44 38 57 43 36 50 47
Băieți 40 47 42 34 26 52 32 28 47 42
Fete 7 13 10 10 12 5 11 8 3 5
Ponderea fetelor 15% 22% 19% 23% 32% 9% 26% 22% 6% 11%

Vîrsta Sexul 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

0-11 ani
Toți 0 5 2 0 0 1 2 2 0 1
Băieți 0 4 2 0 0 1 2 2 0 1
Fete 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

12-17 
ani

Toți 48 50 58 37 59 68 53 56 58 46
Băieți 36 43 53 34 53 53 50 45 55 37
Fete 12 7 5 3 6 15 3 11 3 9
Ponderea fetelor 25% 14% 9% 8% 10% 22% 6% 20% 5% 20%

Vîrsta Sexul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0-11 ani
Toți 1 0 0 0 0 0 1 3 1 1
Băieți 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1
Fete 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12-17 
ani

Toți 44 32 42 63 44 73 85 76 56 81
Băieți 39 27 33 53 39 63 73 68 52 75
Fete 5 5 9 10 5 10 12 8 4 6
Ponderea fetelor 11% 16% 21% 16% 11% 14% 14% 11% 7% 7%

Vîrsta Sexul 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0-11 ani
Toți 0 0 0 1 0 0
Băieți 0 0 0 1 0 0
Fete 0 0 0 0 0 0
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12-17 ani

Toți 60 48 38 41 29 35
Băieți 55 42 37 36 23 33
Fete 5 6 1 5 6 2
Ponderea fetelor 8% 13% 3% 12% 21% 6%

Sursa datelor absolute: Statistique Canada. Tableau 253-0003 - Enquête sur les homicides, victimes et per-
sonnes accusées d’homicide, selon le groupe d’âge et le sexe, Canada, annuel (nombre), pagină văzută la 21 

cireșar 2017

Numărul mic, statistic vornind, al copiilor și copi-
landrilor (0-17 ani) învinuiți de omor ne împiedică să 
vorbim fără mari îndoieli despre tendințele acestora. 
Se pare că copiii de până la 12 ani vădesc o tendința 
de a face mai rar omoruri, numărul întîmplărilor 
înjumătățindu-se în zecina [11] de la capătul față de 
cea de la începutul șirului nostru statistic (tabelul nr. 
8). Este grăitor faptul că ponderea ucigașilor de până la 
18 ani în numărul celor care au fost învinuiți de omu-
cidere a descrescut cu mult mai puțin decât părtimea 
copiilor și copilandrilor de 0-17 ani în numărul locu-
itorilor în anii 1974-2015 în Canada, care a fost de 31 
% în anii 1974-1979, 26 % în anii 1980-1989, 24 % 
în anii 1990-1999, 22 % în anii 2000-2009 și 20 % în 
anii 2010-2015 (sursa datelor statistice despre numărul 
locuitorilor și numărul celor care nu au atins vîrta de 18 
ani în anii 1974-2015 în Canada: Statistique Canada. 
Tableau 17-10-0005-01. Estimations de la population 
au 1er juillet, par âge et sexe, foiet văzut la 22 secerar 
2018). Este o tendință care dă de gândit.

Este limpede că cei care au vârsta de până la 12 ani 

fac mult mai rar omoruri decât cei care au vârsta de 
12-17 ani. Cam fiecare al zecelea ucigaș are mai puțin 
de 18 ani (tabelul nr. 7 și nr. 8), deși părtimea celor 
care sunt sub vârsta de 18 ani este mult mai mare în 
mulțimea locuitorilor, ea fiind în medie 1/4 (sursa date-
lor statistice despre numărul locuitorilor și numărul ce-
lor care nu au atins vârta de 18 ani în anii 1974-2015 
în Canada: Statistique Canada. Tableau 17-10-0005-
01. Estimations de la population au 1er juillet, par âge 
et sexe, foiet văzut la 22 secerar 2018). Prin urmare, 
copilandrii de 12-17 ani sunt mai puțin înclinați spre 
omorârea semenilor decât oamenii mari. Cu alte cu-
vinte, pornirea de a ucide crește o dată cu vârsta, apoi 
se oprește și începe să descrească. Datele pe care le-am 
căpătat nu ne-au lăsat să aflăm la care vârstă se află 
ciuca pornirii ucigașe și, poate, treptele de până și de 
după aceasta. Este limpede că ea se află în răstimpul 
dintre 18 și 30 de ani, mai curând până la 25-27 de 
ani[3, p. 32 și următoarele]. Fetele fac cam la fel de des 
omoruri ca femeile, față de băieți și bărbați (tabelul nr. 
7 și nr. 8).

Tabelul nr. 9. Numărul și ponderea învinuiților care îi cunoșteau sau erau rude cu cei omorâți de ei în anii 
1974-2015 în Canada 

Anul

Nr. 
învinuiților 

de omor 
care 

cunoșteau 
victima

Pon-
dere

Nr. 
învinuiților 

de omor care 
erau rude cu 

victima

Pon-
dere Anul

Nr. 
învinuiților 

de omor care 
cunoșteau 

victima

Pon-
dere

Nr. 
învinuiților 

de omor care 
erau rude cu 

victima

Pon-
dere

1974 514 91% 229 45% 1995 499 84% 179 36%
1975 567 88% 227 40% 1996 535 90% 189 35%
1976 563 90% 234 42% 1997 474 89% 189 40%
1977 621 91% 220 35% 1998 463 82% 174 38%
1978 593 83% 239 40% 1999 428 83% 145 34%
1979 561 87% 223 40% 2000 429 86% 133 31%
1980 526 95% 170 32% 2001 459 88% 189 41%
1981 566 85% 196 35% 2002 474 86% 186 39%
1982 579 87% 209 36% 2003 446 78% 144 32%
1983 598 89% 222 37% 2004 490 80% 165 34%
1984 560 91% 201 36% 2005 512 76% 166 32%
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1985 610 87% 230 38% 2006 482 80% 169 35%
1986 502 87% 192 38% 2007 436 78% 140 32%
1987 557 90% 218 39% 2008 456 82% 143 31%
1988 507 91% 174 34% 2009 484 81% 156 32%
1989 570 95% 202 35% 2010 451 77% 143 32%
1990 546 92% 192 35% 2011 502 82% 151 30%
1991 620 91% 203 33% 2012 449 82% 149 33%
1992 641 92% 199 31% 2013 418 84% 135 32%
1993 531 90% 164 31% 2014 414 88% 138 33%
1994 518 85% 191 37% 2015 451 86% 163 36%

Sursa datelor absolute: Statistique Canada. Tableau 253-0006 - Enquête sur les homicides, nombre d’homicides résolus, 
selon le type de relation entre l’accusé et la victime, Canada, annuel (nombre), pagină văzută la 25 cireșar 2017

Cercetările noastre criminologice ne arată că ucigașii 
îi cunosc, de foarte multe ori, pe cei omorâți. Este vorba 
despre 86 % dintre ucigași (tabelul nr. 9), care omoară 
un cunoscut, o rudă sau pe altcineva cu care a avut o 
legătură strânsă. Dintre cunoscuții pe care i-au omorât, 
36 % sunt rude cu ucigașul, ceea ce înseamnă că 31 % 
dintre toți ucigașii își omoară o rudă.

Vedem unele tendințe bune în această privință 
ale omuciderilor din Canada. Astfel, părtimea celor 
care își omoară cunoscuții a scăzut de la 88-90 % 
în anii 1974-1999 pînă la 82 % în anii 2000-2009 și 
83 % în anii 2010-2015. Este și mai bună tendința 
care privește uciderea rudelor. Părtimea celor care 
își omoară rudele s-a micșorat treptat de la 40 % 
în anii 1974-1979 până la 33 % în anii 2010-2015. 

Spunem că tendințele sunt bune, deoarece plecăm de 
la faptul că oamenii se păzesc mai mult de străini, 
dar se apară, de cele mai dese ori, mai puțin de cei 
apropiați sau cunoscuți. Legătura strânsă dintre 
criminal și pătimit și deprinderea de a trăi cu celălalt 
îi face pe cunoscuți și, mai ales, pe cei apropiați să nu 
simtă primejdia care îi paște de aproape. De adăugat 
că familia este celula unui neam și a unei țări, a 
cărei destrămare duce la decăderea și a neamului, 
și a țării, și că încrederea are o mare însemnătate în 
viața socială, căci înmulțește și întărește legăturile 
dintre oameni.

Din datele analitice canadiene, mai aflăm că 12 % 
dintre cei uciși erau niște părtași criminali sau, cum li 
se spune în alte limbi, parteneri criminali [12].

Tabelul nr. 10. Numărul învinuiților și legătura de rudenie dintre ucigaș și cel omorât în anii 1974-2015 
în Canada 

Anul Soț Părinte Fiu Frate Altcineva Anul Soț Părinte Fiu Frate Altcineva
1974 114 47 23 9 36 1995 93 42 9 14 21
1975 125 32 23 25 22 1996 83 48 25 7 26
1976 111 53 22 17 31 1997 78 62 18 9 22
1977 110 48 15 17 30 1998 70 52 21 11 20
1978 101 66 20 20 32 1999 71 32 19 7 16
1979 112 55 18 13 25 2000 70 31 18 6 8
1980 78 31 17 11 33 2001 91 43 25 8 22
1981 109 34 25 13 15 2002 85 37 26 12 26
1982 98 40 19 21 31 2003 79 31 14 6 14
1983 112 36 25 20 29 2004 75 37 19 11 23
1984 83 53 23 16 26 2005 76 24 29 16 21
1985 114 39 30 20 27 2006 80 32 14 7 36
1986 89 58 22 10 13 2007 64 22 22 7 25
1987 116 43 19 17 23 2008 62 24 20 10 27
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1988 93 34 13 11 23 2009 67 35 19 9 26
1989 99 46 17 11 29 2010 66 27 21 13 16
1990 101 35 16 12 28 2011 69 28 25 13 16
1991 113 39 24 17 10 2012 65 27 30 7 20
1992 106 36 24 14 19 2013 48 20 34 12 21
1993 88 39 14 3 20 2014 65 19 31 6 17
1994 86 48 20 17 20 2015 64 23 27 12 37

Sursa: Statistique Canada. Tableau 253-0006 - Enquête sur les homicides, nombre d’homicides résolus, selon le type de 
relation entre l’accusé et la victime, Canada, annuel (nombre), foiet văzut la 25 cireșar 2017

Descoperim, ca urmare a analizei datelor statistice 
înfățișate (tabelul nr. 10), că, în sânul familiei, cel mai 
des au loc omoruri între soți, 48 % dintre învinuiții 
de omorârea unor rude, fiind soțul (soția) celui ucis. 
Părinții (tată sau mamă) își omoară mai des copiii (21 
% din învinuiții de uciderea unei rude) decât copiii își 
omoară părinții (12 % din învinuiții de omorârea unei 
rude). Frații (surorile) se ucid între ei mai rar decât cei 
numiți până acum (7 % din învinuiții de omorârea unei 
rude).

Aflăm, în această privință, că, de cele mai dese ori 
(70 %), un bărbat sau o femeie care își bate sau violează 
soțul ori un alt om mare își bate sau violează și copilul, 
nu neapărat în același timp; tot aceștia folosesc cele 

mai crunte feluri de bătaie sau batjocorire (amenințare, 
legare ș.a.) [13, p. 7-8].

Nu putem trece peste felul în care analiștii cana-
dieni vorbesc despre violența fizică și sexuală din sânul 
familiilor de venetici [13, p. 19 și următoarele]. După 
părerea noastră, răzbește o dorință nestăpânită de a 
le defăima, din porniri ideologice, pe țările din care 
aceștia vin și, din opus, de a-i preamări pe cei care 
trăiesc de mai mult timp pe pământurile canadiene (și, 
deci, au o altă „gândire”, o gândire „înaintată”) și, ca 
urmare, a preamări însăși Canada, pentru a putea să îi 
păstreze puterea de stăpânire în lume. Nemulțumirea 
acestora este legată de faptul că datele statistice arată că 
veneticii sunt simțitor mai puțin înclinați spre violență 
fizică și, mai ales, sexuală în familiile lor.

Tabelul nr. 11. Felul de legătură de rudenie dintre ucigaș și cel omorât, pondere medie în numărul 
învinuiților de omor, care au avut o legătură de rudenie cu cel omorât, în anii 1974-2015 în Canada 

(dinamică)

anii 1974-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2015
Ponderea soților 49 % 49 % 49 % 47 % 43 %
Ponderea părinților 22 % 21 % 24 % 20 % 16 %
Ponderea fiilor 9 % 10 % 10 % 13 % 19 %
Ponderea fraților 7 % 7 % 6 % 6 % 7 %
Ponderea altor rute 13 % 12 % 11 % 14 % 14 %

Sursa datelor absolute: Statistique Canada. Tableau 253-0006 - Enquête sur les homicides, nombre d’homicides résolus, 
selon le type de relation entre l’accusé et la victime, Canada, annuel (nombre), pagină văzută la 25 cireșar 2017

Sunt grăitoare tendințele omorurilor din sânul 
familiilor canadiene. Ele îndreptățesc temerile oa-
menilor (tabelul nr. 11). Ponderea părinților care 
și-au omorât copiii a descrescut de la 22 % în anii 
1974-1979, până la 16 % în anii 2010-2015, chiar 
dacă a cunoscut un urcuș în anii 90 (24 %). Pe de 
altă parte, a crescut treptat și puternic ponderea copi-
ilor care își omoară părinții. Ea a fost de 9 % în anii 
1974-1979, de 10 % în anii 1980-1989, de 10 % în 
anii 1990-1999, 13 % în anii 2000-2009 și 19 % în 
anii 2010-2015, ceea ce înseamnă că ponderea aces-
tor ucigași s-a mărit de două ori în acest răstimp! 

Nu cunoaștem, din păcate, vârsta copiilor care își 
omoară părinții, dar știm că ponderea ucigașilor care 
au vârsta între 0-17 ani în numărul tuturor ucigașilor 
a fost de 9 % în anii 1974-1979, 8 % în anii 1980-
1989, 9 % în anii 1990-1999, 10 % în anii 2000-
2009 și de 8 % în anii 2010-2015 (tabelul nr. 7 și 8). 
Este de spus că, în Canada, copiii mari trăiesc rar 
cu părinții lor. După părerea noastră, această stare 
de lucruri este legată de schimbările din politica de 
creștere a copiilor [vezi în această privință, bunăoară 
lucrarea nr. 14], care au avut loc în țările apusene, 
printre care se află și Canada.
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Diagrama nr. 1. Tendința copiilor de a-și omorî 
părinții în anii 1974-2015 în Canada

În anii 1974-2015, părtimea fraților care și-au 
omorât vreun frate a fost de 6-7 %, ea fiind de 7 % în 
anii 1974-1999 și în anii 2010-2015 și de 6 % în anii 
1980-2009. Prin urmare, copiii crescuți după noul chip 
își îndreaptă pornirile ucigașe mai curând spre părinți 
decât spre frați. Totuși, această învățătură nouă de 
creștere a copiilor este folosită de puțin timp, de aceea 
ne putem aștepta și la alte urmări, care nu s-au arătat 
deocamdată. O mare necunoscută rămân omuciderile 
care îi țintesc pe părinții vitregi, având în vedere cât de 
des se desfac în timpul din urmă căsătoriile în Canada 
și că cei despărțiți se căsătoresc din nou și din nou, 
chiar dacă au copii din căsniciile dinainte.

Se pare că dorința de a scăpa de violența părinților 
îndreptată spre copii nu și-a atins ținta. Violența 
părinților îndreptată spre copiii neascultători este, pe 
nesimțite, înlocuită cu violența copiilor îndreptată spre 
părinții îngăduitori. Un rău este înlocuit cu un alt rău! 
Lumea a luat-o într-o parte greșită. Iată de ce considerăm 
că este oarbă și deșartă vânzoleala de acum din jurul 
violenței din familie, adică a părintelui îndreptată spre 
copil și a bărbatului – spre femeie, care se vădește cu 
o mare putere în țările apusene și pe care am lăsat-o 
fără cugetare să intre și în țara noastră. Criminologul 
nostru Valeriu Bujor vede o neasemănare esențială 
între violență și putere [15; 16]. Dacă privim violența 
din familie în această lumină, atunci răsare o întrebare: 
bătaia sau strigătele părintelui îndreptate spre copil sunt 
violență sau putere? Bineînțeles că bătăile care întrec 
măsura folosului de a crește bine un copil sau cele în-
dreptate spre un copil ascultător și altele asemănătoare 
sunt răufăcătoare, de aceea au fost respinse încă din 
strămoși. În ceea ce privește bătăile și strigătele dintre 
soți, adică dintre bărbat și femeie, noi ne-am înfățișat 
părerea criminologică într-o altă lucrare [17].

Părtimea altor rude decât soțul, părintele, fiul sau 
fratele, care și-au omorât o rudă (sau mai multe), a fost 

în descreștere treptată în anii 1974-1999 (de la 13 % la 
11 %), după care s-a oprit la 14 % în anii 2000-2015. 
Tendința acestora întărește presupunerile noastre de-
spre felul în care sunt crescuți copiii și omorurile în-
dreptate spre părinți.

Mai este de spus că o femei se hotărăște mai ușor 
să ucidă, atunci când este vorba despre copilul ei. Ast-
fel, 38 % dintre părinții care își omoară copiii sunt fe-
mei, în timp ce numai 12 % dintre toți ucigașii sunt 
femei. Ar putea fi vorba despre pruncucidere, deși 
copiii canadieni au legături slabe cu părinții lor, după 
ce cresc mari. După părerea noastră, unele femei își 
ucid pruncul, deoarece se tem că vor putea mai greu să 
se căsătorească, ar putea să își strice legătura cu părinții 
și ar putea să sufere prea mult, văzându-l în chipul co-
pilului pe tatăl acestuia.

Tabelul nr. 12. Numărul, ponderea și coeficientul 
(la 100 000 de locuitori) victimelor omorurilor 

legate de găștile de crimă organizată sau de găștile 
de stradă în anii 2005-2015 în Canada

Anul

Nr. vic-
timelor omu-

ciderilor, 
se știe că 

este sau nu 
o legătură 
cu găștile 
criminale

Nr. vic-
timelor 
omo-

rurilor 
legate 

de găști 
crimi-
nale

Pon-
derea

Coefi-
cien-
tul

2005 594 105 17,68 % 0,33
2006 558 104 18,64 % 0,32
2007 555 119 21,44 % 0,36
2008 582 138 23,71 % 0,42
2009 565 124 21,95 % 0,37
2010 516 94 18,22 % 0,28
2011 554 96 17,33 % 0,28
2012 510 94 18,43 % 0,27
2013 485 84 17,32 % 0,24
2014 495 82 16,57 % 0,23
2015 580 98 16,90 % 0,27
Sursa: Statistique Canada. Tableau 253-0008 - Enquête 

sur les homicides attribuables à des gangs, selon la région, 
annuel, foiet văzut la 28 cireșar 2017

Este destul de mare părtimea omorurilor care sunt 
legate, din câte se știe ori se bănuiește, de găștile de 
crimă organizată sau de găștile de stradă, adică fie-
care al 5-lea pătimit (tabelul nr. 12), având în vedere 
mărimea părtimii omuciderilor care au loc în sânul 
familiei, adică 31 % din pătimiți (tabelul nr. 9).
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De adăugat că 8 din 10 omoruri legate de găști au 
fost făcute în municipii (aglomerații orășenești) în 
anul 2014 în Canada. Omorurile legate de găști sunt 
înfăptuite de cele mai dese ori cu ajutorul armelor de 
foc, și anume: în 76 % din întâmplările de omor legate 
de găști, dar numai în 20 % din întâmplările de omor 
care nu sunt legate de găști. Cel puțin în anul 2014, 
omorurile legate de găști au fost făcute mai des de către 
copilandri (12-17 ani) decât de către oameni mari (16 
% din făptuitorii copilandri față de 8 % din făptuitorii 
adulți)[5, p. 9 și 12].

Iată de ce este îmbucurătoare tendința de împuținare 
a acestora, atât ca părtime, cât și ca nivel relativ (coefi-
cient). Astfel, părtimea celor care au pătimit din cauza 
omuciderilor care au vreo legătură cu găștile de crimă 
organizată sau cu găștile de stradă a fost, în medie, de 
21 % în anii 2005-2009 și de 17 % în anii 2010-2015. 
Pe de altă parte, coeficientul victimizării oamenilor a 
fost, în medie, de 0,36 în anii 2005-2009 și de 0,26 în 
anii 2010-2015.

Nu putem aștepta totuși prea multe de la această 
tendință bună. Atât timp cât va fi atât de răspândită 
folosirea drogurilor, vânzarea de oameni sau ațâțarea 
nestingherită a poftelor sexuale ale omului, va fi 
puternică și crima organizată, ceea ce înseamnă și 
omoruri în folosul găștilor criminale care o practică 
[18]. Faptul că au fost găsite, printr-o constatare 
medico-legală, substanțe narcotice la fiecare al treilea 
conducător auto (30 %) mort la volan în anii 2009-
2013 (mai ales cannabis, cocaină, benzodiazepin, am-
fetamine și substanțele opiacee) [19] ne spune foarte 
multe în această privință. Nu mai puțin ne spune și 
faptul că peste 6 % din canadienii întrebați care aveau 
vârsta de 15 sau mai mulți ani au recunoscut că au fo-
losit în luna din urmă așa substanțe în anul 2014 [13, p. 
24], ceea ce înseamnă o piață de vânzare a drogurilor 
de peste 2,5 milioane de oameni pentru criminali. 
Înmulțiți această sumă cu 1, 10, 100 ... x și veți căpăta 
veniturile înspăimântătoare de 2,5, 25, 250 ... y de mil-
ioane de dolari, care arată mărimea puterii de motivare 
a criminalilor și a puterii de stăpânire pe care aceștia 
o au în țară! Nu se pot împuțina prea mult nici găștile 
de stradă, căci nu încetează sosirea veneticilor în Can-
ada, de care acestea sunt legate, la care fapt se adaogă 
unele legături sau apucături de crimă organizată care 
se întâlnesc la găștile de stradă. Astfel, în Canada, au 
ajuns 263156 de venetici în anii 2012-2013, 267906 în 
anii 2013-2014, 240841 de venetici în anii 2014-2015, 
323173 de venetici în anii 2015-2016 și 272666 de 
venetici în anii 2016-2017[20], ceea ce înseamnă mai 
mult de un milion de venetici în numai 5 ani.

O mare bătaie de cap pentru Canada este faptul că 
omorurile sunt foarte-foarte puternic răspândite între 
băștinași (indienii americani, inuiții și metișii), adică 

ucigași (coeficientul 10,13 față de 1,10 la 100 de mii 
de oameni) și pătimiți (coeficientul 8,77 (12,85 la 
bărbați) față de 1,31 la 100 de mii de oameni)[6]. De 
această stare de lucruri foarte rea nu sunt vinovați nici 
lucrătorii din organele de drept, nici criminologii. Vina 
stă pe umerii luptătorilor pentru drepturile omului și 
a politicienilor care le-au dat ascultare și, mai ales, a 
celor care s-au folosit de aceștia pentru a pune mâna 
pe putere. Acești luptători au cerut și au căpătat scoa-
terea înscrierilor despre naționalitatea făptuitorului 
și pătimitului, ca și despre alte trăsături de mare 
însemnătate criminologică, din dosarele penale și, ca 
urmare, din statistica despre criminalitate. Din această 
cauză, criminologii, cercetători sau analiști, nu au știut 
ce se întâmplă. După părerea noastră, multe alte mari 
rele s-au întâmplat din cauza tâlcuirii de astăzi a drep-
turilor și libertăților omului, care greșește în multe 
privințe. Iată de ce se cere a pune din nou în dezbatere 
o veche nodea sociologică și criminologică: putem oare 
spune că acești luptători și politicieni sunt vinovați de 
înlesnirea a numeroase omoruri?

Prin urmare, cenzură găsim în toate țările, oricare 
ar fi orânduirea lor (comunism, capitalism ș.a. sau 
dictatură, democrație ș.a.), și toate își îndreptățesc po-
litica prin dorința de „omenie” și „dreptate socială”.

În afară de toate acestea, vom mai spune, pentru o 
măsurare a lucrului făcut de organele noastre de drept, 
că poliția canadiană a descoperit ceva mai mult de 7 
din 10 întâmplări de omucidere în anii 1980-2014, 
având nevoie de cele mai dese ori (70 %) de 1-7 zile de 
la data aflării despre un omor pentru a îl descoperi (a 
cunoaște făptuitorul, fapta acestuia și altele în măsura 
cerută de lege)[5, p. 17 și 20].

Analiștii și cercetătorii canadieni [13; 1; 5; 6; 21; 
22; 23; 24] trec cu vederea sau nu văd (altceva nu mai 
poate fi) că schimbările spre bine în plan cantitativ, sunt 
însoțite de schimbări în rău în plan calitativ sau, cum 
spun criminologicii, se înrăutățește caracterul omuci-
derilor pentru țara lor și nu numai, chiar dacă scade 
nivelul criminalității.

Dincolo de cele spuse de noi până acum, vom mai 
arăta câteva tendințe rele și foarte rele ale criminalității 
copiilor, criminalității de violență și a criminalității în 
întregime din Canada.

Tabelul nr. 13. Numărul întâmplărilor de 
omucidere prin împușcare în așezămintele de 

învățământ din Canada, sec. XIX-XXI (de la 25 
secerar 1884 pînă la 22 gerar 2016)

Timpul Sec. XIX Sec. XX Sec. XXI 
1 ucis 1 4 2
2-4 uciși 0 4 3
5-10 uciși 0 0 0
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10-20 de uciși 0 1 0
peste 20 de 
uciși 0 0 0

Total, 
întîmplări cu 
uciși

1 9 5

Total, 
întîmplări 1 10 8

Ca și SUA, Canada este zguduită de omoruri 
răsunătoare în așezămintele de învățământ[25], adică 
în lăcașele cunoașterii, luminii, cugetului... Aceste 
întâmplări de folosire a armei de foc pentru a omorî 
un om au început să apară mai târziu cu 120 de ani în 
Canada decât în SUA.

Din datele statistice (tabelul nr. 13), aflăm că, în 
veacul XX, au avut loc de 10 ori mai multe întâmplări 
de atac armat în așezămintele de învățământ canadiene 
decât în veacul al XIX-lea și că, în numai 15 ani din 
veacul XXI, au avut cam tot atâtea întâmplări ca în 
veacul dinainte. Nu vom arăta dinamica demografică din 
Canada, pentru că am arătat limpede, în ceea ce privește 
SUA [7], că creșterea numărului locuitorilor nu este, nici 
pe departe, singurul factor al înmulțirii acestor purtări 
criminale. Este bine să nu scăpăm din vedere nici faptul 
că Canada se aseamănă cel mai mult cu SUA, ceea ce 
înseamnă un sistem factorial asemănător. Vom face o pr-
ezicere criminologică a acestui fenomen criminal și în 
Canada (diagrama nr. 2), deoarece ea va fi de mare folos 
celor care vor să scape de această urgie socială. După 
socotelile noastre [vezi mai mult despre metodologia pe 
care am folosit-o în monografia nr. 26], vor avea loc, 
la capătul acestei sute de ani, peste 50 de întâmplări de 
acest fel în Canada, dintre care peste 31 se vor încheia cu 
moartea unor oameni, dacă organele de drept și dirigu-
itorii canadieni nu vor vrea sau nu por putea să oprească 
aceste purtări nimicitoare până atunci.

Diagrama nr. 2. Evoluția prezisă a întâmplărilor 
de violență cu armă de foc în așezămintele de 

învățământ din Canada, sec. XXI

Au loc asemenea întâmplări și în celelalte părți ale 
lumii. Astfel, sunt cunoscute așa fapte în [25]:

America de Nord – 288 de întâmplări(26 cuptor 
1764-4 florar 2017, țările sunt numite în ordinea în 
care a avut loc cea dintâi întâmplare)

SUA – 265,
Canada – 19,
Mexic – 4 (toate în sec. XXI);
Europa – 25 de întâmplări (20 cireșar 1913-16 

mărțișor 2017, țările sunt numite în ordinea în care a 
avut loc cea dintâi întâmplare)

Germania – 8, 
Lituania – 1, 
Iugoslavia – 1, 
Suedia – 1, 
Finlanda – 3, 
Danemarca – 1, 
Marea Britanie – 1, 
Olanda – 2, 
Grecia – 1,
Norvegia – 1,
Ungaria – 1,
Franța – 2,
Rusia – 1,
Estonia – 1;
Oceania – 5 întâmplări (19 brumărel 1923-7 florar 

2012, țările sunt numite în ordinea în care a avut loc 
cea dintâi întâmplare)

Noua Zeelandă – 1,
Australia – 4;
Asia – 13 întâmplări (15 florar 1974-16 ningău 

2014, țările sunt numite în ordinea în care a avut loc 
cea dintâi întâmplare);

Israel – 2,
Yemen – 1,
Filipine – 1,
China – 4,
Thailanda – 1,
Liban – 1,
India – 1,
Azerbaidjan – 1,
Pakistan – 1;
America de Sud – 2 întîmplări (28 răpciune 2004-

7 prier 2011, țările sunt numite în ordinea în care a 
avut loc cea dintâi întâmplare)

Argentina – 1,
Brazilia – 1;
Africa – 3 întâmplări (18 cireșar 2013-3 prier 

2015, țările sunt numite în ordinea în care a avut loc 
cea dintâi întâmplare)

Nigeria – 2,
kenya – 1.
Aceste date adeveresc presupunerea noastră că răul 
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Danemarca – 1,  
Marea Britanie – 1,  
Olanda – 2,  
Grecia – 1, 
Norvegia – 1, 
Ungaria – 1, 
Franța – 2, 
Rusia – 1, 
Estonia – 1; 
Oceania – 5 întâmplări (19 brumărel 1923-7 florar 2012, țările sunt numite în ordi-

nea în care a avut loc cea dintâi întâmplare) 
Noua Zeelandă – 1, 
Australia – 4; 
Asia – 13 întâmplări (15 florar 1974-16 ningău 2014, țările sunt numite în ordinea în 

care a avut loc cea dintâi întâmplare); 
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țările lumii, mai ales cele apusene, le urmează orbește 
în mai toate privințele. Totodată, aceste fapte ne spun 
că cauza acestui mare rău se ascunde în organizarea 
vieții sociale sau, cum le place să spună americanilor, 
stilul de viață american.

Ca și SUA sau orice altă țară apuseană, Canada 
se află sub stăpânirea crimei organizate. Capii multu-
nurilor [27] de crimă organizată pot hotărî viața sau 
moartea oricărui om, iar organele de drept nu sunt în 
stare să îl apere pe acest nefericit. În limba ideologică 
folosită în țările apusene, am putea spune că „dreptul 
la viață este grav violat, dar autoritățile publice nu sunt 
capabile să asigure acest drept fundamental al omu-
lui”.

Se înmulțesc întâmplările în care soțul își ciocârtește 
familia, omorându-și soția și toți copiii. Este o tendință 
foarte rea a omuciderilor din Canada. Ar putea fi cea 
mai nimicitoare latură a purtărilor criminale din această 
țară. Noi vedem în aceste fapte cumplite o răscoală a 
bărbatului, care se opune cu mare putere felului în care 
legiutorul canadian a rânduit viața de familie, ca ur-
mare a luptei cu violența din sânul familiei, așa cum 
este ea făcută astăzi în țările apusene[17].Criminologii 
canadieni nu văd, din păcate, această legătură. De 
aceea, ei răspund la așa purtări cu o înăsprire a legilor 
care le-au stârnit. Vorba înțeleptului nostru, încearcă să 
stingă cu paie focul. Prin urmare, ne putem aștepta la 
o înrăutățire grăbită a stării de lucruri în Canada. Legi 
asemănătoare descoperim și în alte țări apusene, ceea 
ce ne face să presupunem că și acolo se înmulțesc omo-
rurile de acest fel. Chiar și țara noastră pășește pe aceste 
urme, care duc lumea spre un deznodământ sfâșietor 
și dureros, așa cum s-a întâmplat adesea. Poate că și 
de această dată răul vine din SUA? Nu am găsit date 
statistice nici despre această latură a omuciderilor.

Concluzii. Coeficientul omorurilor, al crimelor 
de violență, al crimelor care țintesc bunurile și al 
criminalității în întregime a cunoscut o descreștere 
în deceniile din urmă în Canada, după o creștere 
puternică, începând cu anii 60, deși nu a coborât până 
la nivelul de atunci.Totuși,omorurile au avut, spre deo-
sebire de criminalitate în întregime, o tendință de sta-
bilitate, începând cu anii 90, și de descreștere ușoară în 
anii din urmă. Aceste tendințe au fost puternic atinse 
de fluctuații grăitoare.Cu toate că nivelul scade, car-
acterul omorurilor din această țară se înrăutățește 
neîncetat, în unele privințe această înrăutățire ține de 
aproape o sută de ani. Unele laturi rele ale omucider-
ilor din Canada,care se văd și în alte țări ale lumii, sunt 
urmarea unei preluări oarbe a modelului de organizare 
socială american. Aceste purtări răufăcătoare ar putea 
să se ivească și în țara noastră, dacă nu vor fi îndeajuns 
cunoscute și nu vor fi luate măsuri de prevenire. 
Deocamdată, nivelul este mult mai înalt, dar caracterul 

omorurilor este mai puțin primejdios în Republica 
Moldova decât în Canada. Ar fi bine, de asemenea, ca 
Biroul Național de Statistică să măsoare criminalitatea 
reală în Republica Moldova.
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Introducere. În România, anul 1989 marchează 
renașterea și totodată fundamentul consolidării 

parlamentarismului românesc. În temeiul Constituției 
din 1991 Parlamentului României și-a recâștigat rolul 
și locul pe deplin meritat în sistemul politico-admi-
nistrativ al țării, fiindu-i recunoscute atât calitatea de 
organ reprezentativ suprem al poporului român, cât și 
prerogativa de unică autoritate legiuitoare a țării, as-
pecte care evidențiază importanța instituției în sfera 
autorităților publice românești, dar și responsabilita-
tea membrilor săi, în condițiile în care aceștia dețin un 
mandat reprezentativ în serviciul tuturor cetățenilor 
României, fără nicio descriminare [ 2 ].

Conform dispozițiilor constituționale Parlamentul 
este organul reprezentativ suprem al poporului român 
şi unica autoritate legiuitoare a ţării, deputaţii şi sena-
torii fiind, în exercitarea mandatului, în serviciul popo-
rului [ 2].

Prestigiul funcției parlamentare reclamă o anu-
mită conduită din partea parlamentarilor, senatorii și 
deputații membrii ai Parlamentului României, titulari 
ai unei înalte demnități publice, exercită în numele și 
în interesul poporului român suveranitatea națională. 
[ 2 ].

Parlamentarii, conform dispozițiilor art. 62 alin. (1) 
din Constituția României, dobândesc mandatul ca ur-
mare a votului exprimat de corpul electoral național, în 
mod liber, secret, egal și direct, ceea ce confirmă statu-

tul lor de aleși naționali. Mandatul cu care sunt învestiți 
aleșii naționali este unul de maximă generalitate, par-
lamentarii, în exercitarea suveranității naționale, în in-
teresul poporului român, dispun, prin instrumentul le-
giferării, de o competență generală sub aspect material 
și teritorial, bucurându-se de prerogativa de a adopta 
acte normative cu putere de lege, hotărâri sau moțiuni, 
în toate domeniile de activitate de interes național, cu 
efecte pe întreg teritoriul țării [ 2 ].

Metode aplicate și materiale utilizate. Cercetarea 
materializată în prezentul studiu a fost realizată prin 
aplicarea metodei construcției abstracte, a interpretă-
rii logice a normelor de drept, etc. Materialul științific 
folosit în vederea realizării prezentului studiu provine 
din lucrări științifice, studii documentare, dar și din alte 
surse.

Discuții și dezbateri. În vederea valorificării pre-
rogativelor recunoscute de lege, parlamentarii se su-
pun doar Constituției României, legilor în vigoare, 
dar și interesului general, având ca garanție instituția 
imunității parlamentare, menită să îi protejeze de răs-
pundere juridică pentru voturile și pentru opțiunile po-
litice exprimate. 

Scopul și conținutul imunității parlamentare sunt 
consacrate în legislație și analizate într-o manieră uni-
tară în doctrina juridică. Constituția României regle-
mentează prin dispozițiile art. 72 cu denumirea mar-
ginală ,,Imunitatea parlamentară”, regimul imunității 

SCURTE CONSIDERAȚII PRIVIND RĂSPUNDEREA PENALĂ A MEMBRILOR 
PARLAMENTULUI ROMâNIEI 

Mihnea Alexandru CERCHEZ, 
doctorand, ULIM

REZUMAT
Răspunderea juridică penală a aleșilor reprezintă o formă particulară a răspunderii juridice penale care constă 

înr-un ansamblu de drepturi și obligații instituite prin norme juridice și care angajează urmarea săvârșirii unor 
fapte ilicite prin care se aduc atingere dispozițiilor legale relative la statutul acestora în administrația publică 
centrală sau locală și care reprezintă temeiul aplicării unor sancțiuni specifice

Cuvinte cheie: răspundere, obligație, administrație, public, sancțiune, parlament
 

BRIEF CONSIDERATIONS REGARDING THE CRIMINAL LIABILITY OF MEMBERS OF THE 
ROMANIAN PARLIAMENT

Mihnea Alexandru CERChEZ, 
doctorand, ULIM

SUMMARY
Criminal liability of the electors is a particular form of criminal legal liability consisting of an ensemble of rights and 

obligations established by legal norms and committing to the commission of illicit deeds infringing the legal provisions 
related to their status in the public administration central or local, and which is the basis for the application of specific 
sanctions

Keyword: liability, obligation, administration, public, sanction, parliament.



95

JURNALUL  JURIDIC  NAȚIONAL:  TEORIE  ȘI  PRACTICĂ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ЮРИДИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ: ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА •  NATIONAL  LAW  JOURNAL:  TEORY  AND  PRACTICE

DECEMbRiE 2018

parlamentare, stipulând în alin. (1) lipsa răspunderii ju-
ridice a parlamentarilor pentru voturile și opiniile poli-
tice exprimate în exercitarea mandatului și consacrând 
în alin. 2) și (3) imunitatea de procedură a parlamen-
tarilor, în ceea ce privește actele ce vizează reținerea, 
arestarea și percheziția [ 2]. 

Dispozițiile constituționale consacră astfel cele 
două forme ale imunității parlamentarilor: iresponsa-
bilitatea, respectiv lipsa răspunderii juridice pentru 
opiniile politice și pentru votul exprimat în exercitarea 
mandatului și inviolabilitatea - o veritabilă imunitate 
de procedură care împiedică sau, după caz, întârzie 
luarea unor măsuri procesuale precum reținerea, ares-
tarea și percheziția în ipoteza declanșării urmăririi pe-
nale, în scopul protejării parlamentarilor împoriva unor 
măsuri sau acțiuni abuzive dispuse de către organele 
judiciare. În ceea ce privește inviolabilitatea sau imu-
nitatea de procedură, trebuie precizat că această for-
mă a imunității nu apără parlamentarii de răspunderea 
penală, dar le asigură o protecție cu caracter special, 
prin condiționarea realizării unor acte procesuale pe-
nale precum reținerea, arestarea preventivă sau aresta-
rea la domiciliu, percheziția corporală sau domiciliară 
de obținerea încuviințării Camerei din care aceștia fac 
parte, dar și de garanția oferită legislativului că parla-
mentarii vizați și-au exprimat punctul de vedere rapor-
tat la acuzațiile formulate [8, p.211].

Inviolabilitatea nu reprezintă astfel un impediment 
pentru începerea urmăririi penale față de parlamantari, 
pentru realizarea actelor de procedură precum audierea 
parlamentarilor sau a altor persoane, confruntarea par-
lamentarului cu diferite persoane sau pentru trimiterea 
în judecată a parlamantarilor de către Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru faptele 
penale care nu au legătură cu voturile sau opiniile po-
litice exprimate.

Constituția României prin dispozițiile art. 72 alin. 
(2) conferă Parlamantului o putere discreționară, Ca-
mera sesizată având facultatea de a decide în sensul 
admiterii sau respingerii cererii privind reținerea, 
arestarea sau percheziția parlamentarului, plenul Ca-
merei analizând dacă măsura solicitată este serioasă, 
întemeindu-se pe fapte derterminate și, dacă este lo-
ială, să nu fie determinată de motive politice. Came-
ra, analizând cererea privind reținerea, arestarea sau 
percheziția parlamentarului, nu are posibilitatea de a se 
pronunța asupra calificării juridice sau asupra temeini-
ciei acuzării, întrucât ar leza astfel independența pute-
rii judecătorești. Acordul Camerei este necesar pentru 
fiecare faptă pentru care parlamentarul este învinuit, și 
trebuie să fie expres, adică trebuie să fie acordat pen-
tru fiecare act procesual în parte, nefiind admisibilă 
o încuviințare redactată în termeni generali, care să 
permită efectuarea discreționară de către organele de 
anchetă a actelor procesuale dintre cele menționate în 
dispoziția constituțională [ 2]. 

Conform art 72 din Constituția României, urmărirea 
și trimiterea în judecată se face de către Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, iar competența 
de judecată revine Înaltei Curți de Casație și Justiție. 
Potrivit ultimului alineat al articolului 72 din legea fun-
damentală ,, În caz de infracţiune flagrantă, deputaţii 
sau senatorii pot fi reţinuţi şi supuşi percheziţiei. Mi-
nistrul justiţiei îl va informa neîntârziat pe preşedintele 
Camerei asupra reţinerii şi percheziţiei. În cazul în care 
Camera sesizată constată că nu există temei pentru reţi-
nere, va dispune imediat revocarea acestei măsuri”.

Activitatea infracțională a parlamentarilor prezin-
tă o oarecare specificitate generată de statutul speci-
al deținut de aleșii naționali, dar și de complexitatea 
și diversitatea atribuțiilor funcției parlamentare și, pe 
cale de consecință, orice analiză privind răspunderea 
penală a parlamentarilor trebuie să se raporteze și la 
particularitățile activității parlamentare.

Senatorii și deputații sunt organe unipersonale în-
vestite, în virtutea legii, cu competențe proprii care le 
permite să emită acte juridice cu caracter unilateral 
generatoare de efecte. Singura activitate de serviciu a 
parlamentarilor care ar putea îmbrăca forma ilicitului 
penal, vizează exprimarea votului, acea manifestare de 
voință care concură, alături de manifestările de voință 
ale colegilor parlamentari, la realizarea unei voințe ju-
ridice unice – aceea a Parlamentului care se materiali-
zează în adoptarea legilor, hotărârilor sau moțiunilor. 
Din această perspectivă, nu putem vorbi de angajarea 
răspunderii penale a parlamentarilor pentru modul în 
care aceștia își exprimă votul, întrucât libertatea exer-
citării mandatului reclamă și libertatea exprimării vo-
tului care, așa cum am precizat anterior, se bucură de 
protecția imunității absolute instituită prin dispozițiile 
art. 72 alin. (1) din Constituția României [ 2 ].

Parlamentarii, fiind asimilați funcționarilor publici 
în accepțiunea legii penale, fac posibilă angajarea răs-
punderii penale a acestora pentru orice infracțiune care 
are ca subiect activ calificat un funcționar public. Ra-
portat la dispozițiile art. 175 Cod penal, text care tra-
tează noțiunea de funcționar, parlamentarul poat fi în-
cadrat în sintagma de funcționar public consacrată prin 
dispozițiile art. 175, alin. (1), lit. a), fiind ,,persoana 
care, cu titlu ..temporar, cu ......o renumerație exercită 
atribuții și responsabilități stabilite în temeiul legii, în 
scopul realizării prerogativelor puterii legislative” [1].. 
Parlamentarul este așadar acea persoană care, în teme-
iul unui mandat cu caracter temporar și în schimbul 
unei renumerații, denumită îndemnizație parlamentară, 
își exercită toate atribuțiile consacrate prin Constituția 
României și prin alte acte normative, în vederea reali-
zării prerogativelor forului legislativ. 

În ceea ce privește sfera infracțiunilor săvârșite de 
către parlamentari se remarcă nivelul ridicat de incidență 
al infracțiunilor de corupție consacrate prin dispozițiile 
art. 289-292 Cod penal [1] și a celor asimilate aces-
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tora, incriminate prin dispozițiile Legii nr. 78/2000 
pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea fapte-
lor de corupție [ 3 ]. În ceea ce privește infracțiunile 
de corupție, se remarcă preponderența infracțiunilor de 
luarea de mită și traficul de influență, urmate de darea 
de mită sau cumpărarea de influență. 

Infracțiunile de corupție incriminate de Codul pe-
nal, deși răspund necesității ocrotirii valorilor sociale, 
constau în buna desfășurare a activității de serviciu, le-
giutorul a înțeles să incrimineze și o serie de fapte asi-
milate infracțiunilor de corupție, apreciind că relațiile 
sociale privind realizarea prerogativelor de serviciu pot 
fi astfel mai bine apărate, raportat la natura și diversita-
tea atribuțiilor ce implică realizarea serviciului public, 
dar și sensul larg al conceptului de funcționar public în 
accepțiunea legii penale. 

Infracțiunile de serviciu, precum abuzul în serviciu, 
incriminat prin dispozițiile art. 297 Cod penal, prezintă 
o serie de particularități atunci când alesul național are 
calitatea de subiect activ al infracțiunii [ 1 ]. Abuzul în 
serviciu constă în ,, fapta funcţionarului public, care în 
exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un 
act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta 
cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau in-
tereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei 
persoane juridice, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 
la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa 
o funcţie publică. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează 
şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atri-
buţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept 
al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie 
de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine 
etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenen-
ţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică ne-
contagioasă sau infecţie HIV/SIDA [ 1].

Senatorii și deputații, raportat la elementul material 
al laturii obiective care vizează modalitatea de realiza-
re a activității infracționale, nu pot realiza elementul 
material al laturii obiective a infracțiunii de abuz în 
serviciu în forma prevăzută de art. 297 alin. (1) Cod 
penal, întrucât aceștia nu au competența legală de a 
emite acte juridice cu caracter unilateral, care să pro-
ducă consecințe juridice și prin a căror neîndeplinire 
sau îndeplinire defectuoasă să cauzeze o pagubă sau 
o vătămare intereselor legitime sau drepturilor unei 
persoane fizice sau juridice. De altfel, exprimarea vo-
tului în cadrul ședințelor de plen ale celor două Ca-
mere sau în cadrul comisiilor de specialitate reprezintă 
singura atribuție a deputaților și senatorilor la nivelul 
instituției Parlamentului producătoare de consecințe 
juridice, atribuție cu privire la care este imposibilă an-
gajarea răspunderii penale a parlamentarilor, raportat 
la intervenția imunității parlamentare. Toate celelalte 
activități care intră în sfera atribuțiilor parlamentarilor 
și care se realizează în cadrul Parlamentului, colectiv 
sau individual, precum interpelări, întrebări, declarații 

politice, sesizarea Curții Constituționale, inițierea și 
susținerea unor proiecte de acte normative, solicitări 
privind întrunirea în sesiuni extraordinare a Camerelor, 
dreptul de a cere punerea sub urmărire penală a mm-
brilor Guvernului sau de a cere suspendarea din funcție 
ori punerea sub acuzare a Președintelui României, 
au un real caracter politic nesusceptibile de a genera 
consecințe juridice și, pecale de consecință, nu pot rea-
liza elementul material al laturii obiective a infracțiunii 
de abuz în serviciu în forma prevăzută de art. 297 alin. 
(1) Cod penal [ 1].

Cu toate acestea, parlamentarii desemnați în funcții 
de conducere în cadrul Parlamentului și care potrivit 
Regulamentelor celor două Camere exercită atribuții de 
execuție, în virtutea cărora pot emite acte administra-
tive de autoritate generatoare de consecințe juridice și 
care pot îndeplini alte acte producătoare de consecințe 
juridice prevăzute în norma de incriminare, pot realiza 
elementul material al laturii obiective a infracțiunii de 
abuz în serviciu în forma prevăzută de art. 297 alin. (1) 
Cod penal. 

În sfera prerogativelor mandatului intră și realizarea, 
în mod transparent, a atribuțiilor parlamentare consa-
crate în Constituția României, dar și în Regulamentele 
celor două Camere. Deputații și senatorii, exercitând 
prerogativa de putere publică, au obligația declarării 
averii și a intereselor personale pentru a asigura astfel 
transparența, corectitudinea și imparțialitatea realiză-
rii sarcinilor de serviciu care le incumbă. În acest sens 
sunt dispozițiile Legii nr. 176/2010 privind integrita-
tea în exercitarea funcțiilor si demnităților publice [7 ] 
și ale Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor și 
al senatorilor, republicată [ 5]. Dispozițiile art. 28 din 
Legea nr. 176/2010 care incriminează ca infracțiune 
de fals în declarații fapta persoanelor care cu intenție, 
depun declaratii de avere sau declarații de interese care 
nu corespund adevarului care se pedepseste potrivit 
Codului penal reprezintă garanația respectării acestei 
obligații.[ 7]. Conform dispozițiilor art. 37 din Legea 
nr. 96/2006, drepturile și obligațiile deputaților și se-
natorilor care le revin în virtutea funcției parlamentare 
trebuie să fie ,,adaptate în mod corespunzător naturii și 
formelor specifice acestei activități de teritoriu” rapor-
tat la obligația legală a parlamentarilor de a menține un 
dialog permanent cu cetățenii pe care îi reprezintă și de 
a depune toate diligențele în vederea soluționării pro-
blemelor acestora care intră în sfera propriilor atribuții, 
conform legii și interesului general [ 5 ].

Din perspectiva acestei modalități de realizare a 
mandatului, putem identifica o serie de infracțiuni ce 
pot fi săvârșite de către parlamentari în legătură cu 
exercitarea atribuțiilor în cadrul birourilor parlamentare 
teritoriale din circumscipția electorală, infracțiuni care 
prezintă o serie de particularități, raportat la valorile 
sociale lezate, condițiile în care acestea se săvârșesc 
sau efectele pe care le produc și anume infracțiuni 
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de serviciu, precum abuzul în serviciu în modalitatea 
prevăzută de art. 297 alin. (2) Cod penal, delapidarea, 
conflictul de interese, purtarea abuzivă, folosirea abu-
zivă a funcției în scop sexual sau infracțiuni electorale 
precum coruperea alegătorilor, art 386 alin. 1 Cod pe-
nal [1]. 

În ceea ce privește răspunderea penală a parla-
mentarilor cu statut de membru al Guvernului, Legea 
nr. 115/199 responsabilității ministeriale incriminează 
o serie de infracțiuni al căror subiect activ poate fi doar 
un membru al Guvernului, indiferent dacă deține sau 
nu calitatea de parlamentar, dau și consacră totodată o 
procedura de urmărie penală specială, raportată la ca-
litatea de înalt demnitar al statului deținută de cel care 
ocupă fotoliul guvernamental[ 6]. 

Constituția României statuează prin dispozițiile art. 
71 alin. (2) ,,Calitatea de deputat sau de senator este 
incompatibilă cu exercitarea oricărei funcţii publice de 
autoritate, cu excepţia celei de membru al Guvernului 
[2]. Dispozițiile art. 105 alin. (1), în completare, dis-
pun în sensul că ,,Funcţia de membru al Guvernului 
este incompatibilă cu exercitarea altei funcţii publice 
de autoritate, cu excepţia celei de deputat sau de sena-
tor. De asemenea, ea este incompatibilă cu exercitarea 
unei funcţii de reprezentare profesională, salarizate în 
cadrul organizaţiilor cu scop comercial” [ 2].

Cele două texte de lege consacră astfel regula 
compatibilității între calitatea de parlamentar cu cea de 
membru al Guvernului României, parlamentarii având 
astfel posibilitatea legală de a cumula funcția de ales 
național cu cea de prim-ministru, viceprim-ministru, 
ministru delegat sau ministru, în acord cu dispozițiile 
Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea 
Guvernului României și a ministerelor [4]. Compatibi-
litatea instituită prin dispozițiile legale sus menționate 
produce efecte asupra răspunderii penale a parlamen-
tarilor în sensul că se poate concluziona că activitatea 
desfășurată de către parlamentar în calitate de mebru al 
Guvernului are prioritate, raportată la importanța, spe-
cificul și complexitatea funcției executive [ 8, p. 243]. 

Membrii Guvernului cu statut de parlamentar, au 
calitatea de funcționar public în accepțiunea legii pe-
nale și, pe cale de consecință pot săvârși, în exercitarea 
funcției ministeriale, fapte de natură să aducă atingere 
valorilor sociale privind buna desfășurare a activității 
de serviciu și ale art. 9 din Legea nr. 115/1999 [ 6]. 

Legiuitorul a urmărit prin încriminarea acestor 
infracțiuni să ocrotească valorile sociale privind libe-
ratea de exercițiu al drepturilor cetățenești și, totodată, 
buna funcționare a instituțiilor primordiale ale statului 
român, valori sociale susceptibile de a fi încălcate prin 
exercitarea abuzivă a prerogativelor ministeriale. 

Infracțiunile incriminate prin legea specială sunt 
infracțiuni cu subiect activ calificat astfel, încât nu pot 
fi săvârșite de către senatori sau deputați, dar pot fi 
săvârșite de către acei parlamentari care dețin conco-

mitent și calitatea de mebru al Guvernului, respectiv 
ministru sau prim-ministru. Statutul de parlamentar 
prezină relevanță accentuată în ceea ce privește par-
curgerea procedurii de urmărire penală și de jude-
cată când, calitatea specială de ales național atrage 
incidența dispozițiilor art. 72 alin. (2) din Constituție, 
care consacră imunitatea de procedură [2]. În acord cu 
dispozițiile art. 15 din Legea 115/1999 privind respon-
sabilitatea ministerială, începerea urmăririi penale se 
dispune doar prin votul Camerei fiind realizată de pro-
curorul desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casație și Justiție, iar judecata revine 
instanței supreme [ 6 ].

Concluzii. Activitatea infrcațională a aleșilor 
afectează grav bunul mers al administrației publice, 
prin punerea în pericol a stabilității organizaționale a 
instituțiilor și autorităților publice, prin subminarea 
principiilor de bună administrare, echitate și justiție 
socială, prin generalizarea fenomenului corupției și, 
nu în ultimul rând, prin erodarea încrederii cetățenilor 
în factorii de decizie din sfera administrației publice.
Totodată, impactul negativ al activității infracționale a 
aleșilor vizează și sectorul socio-economic, generând 
astfel neîncrederea investitorilor în buna credință și 
capacitatea autotităților publice de a asigura un climat 
social și economic stabil, integru și eficient. 

Bibliografie

Codul penal al României. Nr. 286 din 17 iulie 2009. 1. 
În Monitorul Oficial al României, 24.07.2009, nr. 510.

Constituţia României. Nr. 758 din 29 octombrie 2003. 2. 
În: Monitorul Oficial al României, 31.10. 2003, nr. 767.

Legea pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea 3. 
faptelor de corupție. Nr. 78/2000. Publicat: 18.05. 2000 în 
Monitorul Oficial al României nr. 219.

Legea privind organizarea și funcționarea Guvernu-4. 
lui României și a ministerelor. Nr. 90/2001. Publicat: 02.04. 
2001in Monitorul Oficial al României nr. 164.

Legea privind Statutul deputaților si al senatorilor, 5. 
republicată. Nr. 96/2006. Publicat: 12.11.2008 în Monitorul 
Oficial al României nr. 763.

Legea privind responsabilitatea ministerială din Ro-6. 
mânia, republicată. Nr. 115/1999. Publicat: 23.03.2007 în 
Monitorul Oficial al României nr. 200.

Legea privind integritatea in exercitarea functiilor si 7. 
demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Le-
gii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functiona-
rea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru mo-
dificarea si completarea altor acte normative. Nr. 176/2010. 
Publicat: 02.09. 2010 în Monitorul Oficial al României nr. 
621.

Pupăzan C. G. Răspunderea penală a aleșilor, Ed. Ha-8. 
mangiu, București, 2016.



98 DECEMbRiE 2018

JURNALUL  JURIDIC  NAȚIONAL:  TEORIE  ȘI  PRACTICĂ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ЮРИДИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ: ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА •  NATIONAL  LAW  JOURNAL:  TEORY  AND  PRACTICE

Introducere. În doctrină, procesul penal este con-
siderat ca implicând cele mai severe şi comple-

xe măsuri de constrângere juridică aplicate de către 
stat faţă de persoanele suspectate de încălcarea legii. 
Impactul dur al măsurilor de constrângere procesuală 
asupra libertăţii individului şi a drepturilor acestuia 
impune necesitatea reglementării la nivel legislativ şi 
respectării în practică a unor cerinţe şi condiţii stricte 
de natură să garanteze respectarea drepturilor şi liber-
tăţilor persoanelor acuzate şi restrângerea unora dintre 
ele doar în limite legale [1, p. 134]. 

Respectiv, în acest demers științific ne propu-
nem o analiză a condițiilor date în vederea elucidării 
esenței acestora și aprecierii eficienței lor.

Rezultate obținute și discuții. 
În cadrul teoriei dreptului [10, p. 504] prin garan-

ţiile drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului 
se înţelege sistemul condiţiilor, mijloacelor şi moda-
lităţilor ce asigură tuturor şi fiecăruia posibilităţi ju-
ridice egale pentru stabilirea, obţinerea şi realizarea 
drepturilor şi libertăţilor proprii.

Raportându-ne nemijlocit la garanţiile juridice 
ale procesului penal precizăm că acestea sunt văzute 
ca totalitate a condiţiilor, mijloacelor şi modalită-
ţilor, prevăzute de normele dreptului internaţional, 
dreptului constituţional, de legislaţia procesual-pe-
nală şi de alte legi, precum şi activitatea procesuală 
desfăşurată în baza acestora, care asigură persoanei 
protecţia şi apărarea integrităţii sale fizice, psihice şi 
morale, libertăţii individuale, libertăţii generale de 

acţiune şi a securităţii personale de atentatele arbi-
trare şi abuzive ce pot fi admise în cadrul procesului 
penal [8, p. 12]. 

Astfel, pentru legalitatea procesului penal şi pen-
tru asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor 
persoanei în cadrul acestui proces sunt absolut nece-
sare elaborarea şi oferirea de garanţii juridice efici-
ente în baza şi în conformitate cu acestea.

La moment garanțiile în discuție au fost clasifi-
cate de doctrină în funcţie de ramura de drept care le 
consacră, și anume: garanţii constituţionale, garanţii 
penale, garanţii juridico-civile şi, desigur, garanţii 
procesual-penale [1, p. 136]. Desigur, există o le-
gătură strânsă între aceste garanții, scopul final al 
lor fiind respectarea statutuli juridic al persoanei în 
procesul penal. În continuare ne vom referi succint 
la fiecare dintre aceste categorii de garanții.

Garanţiile constituţionale, din însăși denumi-
re, sunt garanțiile reglementate nemijlocit în tex-
tul constituției. Prin urmare, articolele Constituției 
Republicii Moldova care conțin reglementări, mai 
ales, în materie de drepturi ale omului reprezintă 
adevărate garanții constituționale pentru respectarea 
statutului juridic al persoanei implicate în procesul 
penal. Cele mai importante reglementări în acest 
context se consideră că sunt cuprinse în art. 25 din 
Constituția Republicii Moldova (Libertatea indivi-
duală și siguranța persoanei) care consacră expres 
inviolabilitatea libertăţii individuale şi a securităţii per-
soanei.
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Garanţii penale. În general, legislaţia penală este 
chemată să asigure protecţia celor mai importante va-
lori sociale, în acest sens calificând ca infracţiuni şi 
stabilind răspunderea penală pentru diferite categorii 
de infracțiuni. O deosebită importanţă în statul de drept 
reprezintă garanţiile pe care le oferă legislaţia penală în 
sfera constrângerii juridice. În acest sens, în Codul pe-
nal al Republicii Moldova [4] a fost consacrat un capi-
tol distinct infracţiunilor denumite generic „Infracţiuni 
contra justiţiei”, pentru comiterea cărora la răspundere 
penală pot fi atrase persoanele care dispun de compe-
tenţa de a aplica măsurile de constrângere procesua-
lă – judecători, procurori, ofiţeri de urmărire penală, 
persoanele ce administrează instituţiile de detenţie 
preventivă etc. Respectiv, o importantă garanţie pen-
tru protecţia drepturilor, libertăţilor constituţionale şi 
intereselor legale ale persoanelor supuse constrângerii 
procesual-penale este răspunderea stabilită pentru: tra-
gerea cu bună ştiinţă la răspundere penală a unei per-
soane nevinovate (art. 306); pronunţarea unei sentinţe, 
decizii, încheieri sau hotărâri contrare legii (art. 307); 
reţinerea sau arestarea ilegală (art. 308); constrângerea 
de a face declaraţii (art. 309); falsificarea probelor (art. 
310); determinarea la depunerea de declaraţii minci-
noase, la formularea de concluzii false sau la efectua-
rea de traduceri incorecte (art. 314); divulgarea datelor 
urmăririi penale (art. 315) etc. 

Garanţii juridico-civile. Din categoria aceasta face 
parte dreptul persoanei de a obţine repararea prejudi-
ciulu cauzat drepturilor, libertăţilor şi demnităţii sale în 
cursul procesului penal, precum şi obligaţia statului de 
a despăgubi persoana pentru prejudiciile cauzate prin 
erori judiciare.

Potrivit prevederilor art. 1405 din Codul Civil al 
Republicii Moldova [2] garanţiile juridico-civile cu-
prind în sine răspunderea pentru prejudiciul cauzat prin 
acţiunile organelor de urmărire penală, ale procuratu-
rii sau ale instanţelor de judecată în rezultatul cărora 
persoana a fost condamnată ilegal, atrasă ilegal la răs-
pundere penală, i s-a aplicat ilegal o măsură preventivă 
de constrângere sub forma arestului preventiv sau sub 
forma declaraţiei scrise de a nu părăsi localitatea, i s-a 
aplicat ilegal arestul în calitate de sancţiune adminis-
trativă şi munca neremunerată în folosul comunităţii. 
Respectiv, statul este obligat să repare prejudiciul inte-
gral indiferent de vinovăţia persoanelor de răspundere 
ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii sau 
ale instanţelor de judecată. 

Obligaţia dată este garantată concomitent şi prin 
art. 53 alin. (2) din Constituţie care prevede: „Statul 
răspunde patrimonial, potrivit legii, pentru prejudiciile 
cauzate prin erorile săvârşite în procesele penale de că-
tre organele de anchetă şi instanţele judecătoreşti”.

Garanţiile procesual-penale. În studiile de speciali-
tate se susţine că garanţiile procesuale reprezintă o par-
te componentă a garanţiilor drepturilor persoanei, un 
sistem unic de măsuri şi mijloace destinate protecţiei şi 
apărării celor mai importante drepturi ale participanţi-
lor la proces [8, p. 12]. 

Garanţiile procesuale sunt definite în doctrină în 
mod diferit. Astfel, într-o opinie, se susține că garanțiile 
procesuale presupun mijloace juridice prin care părţile 
au posibilitatea de a-şi exercita pe deplin drepturile lor 
procesuale [7, p. 170]. Într-o altă opinie, prin garanții 
procesuale se înțelege mijloacele juridice prevăzute de 
lege prin care se protejează, se asigură şi se apără drep-
turile şi interesele legale ale persoanelor participante 
la procesul penal [9, p. 63]. În acelaşi timp, garanţiile 
procesual-penale sunt privite atât ca dispoziţii procesu-
al-penale, cât şi ca activitate de realizare a acestora de 
către organele de stat corespunzătoare. 

În esență, se consideră că sistemul de garanţii pro-
cesuale are menirea nu numai de a oferi posibilităţi 
reale pentru realizarea drepturilor şi intereselor legale, 
dar, concomitent, şi de a le proteja faţă de eventualele 
abuzuri admise de organele de drept (moment perfect 
valabil pentru toate tipurile de procese de aplicare a 
constrângerii juridice).

În doctrină, drept garanţii procesuale ale procesului 
penal sunt recunoscute a fi [8, p. 127]: 

principiile procesului penal;- 
forma procesuală a procedurii judiciare;- 
drepturile şi obligaţiile participanţilor la proces - 

reglementate de lege.
Referindu-ne la I. principiile procesului penal, 

subliniem semnificaţia teoretică şi practică deosebită a 
acestora, mai ales că reprezintă esenţa procedurii pena-
le ca ramură de drept, ele fiind reflectate în reglemen-
tarea tuturor instituţiilor procesual-penale; 

În opinia cercetătorilor, sistemul principiilor proce-
sual-penale este constituit din [6, p. 50]: 

- principiile procesului penal care consacră dreptu-
rile şi libertăţile cetăţenilor, fixate în Titlul II al Consti-
tuţiei RM; 

- principiile procesului penal al căror izvor sunt 
normele constituţionale despre puterea judecătorească 
(principiile din grupa I-a şi a II-a fiind principii funda-
mentale); 

- principiile procesual-penale fixate numai în CPP 
al RM(principii speciale).

Principiile speciale sunt cuprinse în art. 7-28 din 
CPP al RM [3]: legalitatea procesului penal, prezum-
ţia nevinovăţiei, egalitatea în faţa legii şi a autorităţi-
lor, respectarea drepturilor, libertăţilor şi a demnităţii 
umane, inviolabilitatea persoanei, inviolabilitatea do-
miciliului, inviolabilitatea proprietăţii, secretul cores-
pondenţei, inviolabilitatea vieţii private, limba în care 
se desfăşoară procesul penal şi dreptul la interpret, 
asigurarea dreptului la apărare, publicitatea şedinţei de 
judecată, accesul liber la justiţie, desfăşurarea procesu-
lui penal în termen rezonabil, libertatea de mărturisire 
împotriva sa, dreptul de a nu fi urmărit, judecat şi pe-
depsit de mai multe ori, asigurarea drepturilor victimei 
în urma infracţiunilor, abuzurilor de serviciu şi erorilor 
judiciare, principiul contradictorialităţii, independenţa 
judecătorilor şi supunerea lor numai legii, libera apre-
ciere a probelor, oficialitatea procesului penal.

Important este că fiecare principiu al procesului 
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penal include în sine asemenea obligaţii ale persoane-
lor ce realizează activitatea procesuală care servesc ca 
garanţii importante pentru drepturile şi interesele lega-
le ale participanţilor la proces. Toate principiile sunt 
strîns legate între ele şi formează un sistem unic [1, p. 
143]. 

II. În ceea ce privește forma procesuală a justiţiei 
penale ca garanție a respectării statutului juridic al per-
soanei în procesul penal, precizăm că aceasta în doc-
trină a fost apreciată ca fiind unul dintre cei mai im-
portanţi factori care asigură inviolabilitatea persoanei 
şi respectarea drepturilor şi libertăţilor acesteia în pro-
cesul penal. Anume această formă asigură cel mai bine 
şi eficient ordinea cercetării circumstanţelor cazului şi 
constatării adevărului la toate etapele procesului. Sta-
bilirea clară a ordinii, temeiurilor şi condiţiilor pentru 
aplicarea măsurilor de restrângere a drepturilor persoa-
nelor implicate în procedura penală asigură protecţia şi 
apărarea persoanei faţă de atentate arbitrare.

Astfel, forma procesual-penală constituie un im-
portant mijloc juridic de asigurare, protecţie şi apărare 
a drepturilor şi intereselor legitime ale individului în 
procesul penal, dar şi un important mijloc de protec-
ţie a intereselor statului şi societăţii de erori judiciare. 
Ea serveşte pentru ca persoanele vinovate în comiterea 
infracţiunilor să fie la timp depistate şi atrase la răspun-
dere, iar cele nevinovate să nu rişte să devină suspecte, 
învinuite şi condamnate, iar în caz că nu s-a reuşit pre-
venirea unor asemenea momente, să fie posibilă reabi-
litarea urgentă a persoanelor în cauză [11, p. 279].

În esență, forma procesual-penală prevede temeiu-
rile, condiţiile, ordinea şi consecutivitatea desfăşurării 
acţiunilor procesuale, integrându-le astfel în limitele 
stricte ale legii, moment de natură să asigure drepturile 
şi libertăţile cetăţenilor, să contribuie la executarea de 
către organele de stat a obligaţiilor cu care sunt învesti-
te, să cerceteze complet, multilateral, obiectiv circum-
stanţele cauzei pentru a stabili adevărul şi a asigura 
drepturile procesual-penale ale individului. 

Dezvoltând semnificaţia formei procesual-penale 
pentru asigurarea drepturilor şi libertăţilor persoanei, 
subliniem că acestea pot fi lezate în rezultatul desfă-
şurării ilegale şi nejustificate a acţiunilor specifice 
procesului penal, inclusiv condamanarea ilegală a ce-
tăţenilor, aplicarea incorectă a legii faţă de acţiunile 
persoanei vinovate de comiterea infracţiunii (califica-
rea greşită a faptei), aplicarea ilegală a măsurilor de 
constrângere procesual-penală, eliberarea ilegală de 
răspundere penală.

III. Ultima categorie de garanții procesual-penale 
este reprezentată de drepturile şi obligaţiile partici-
panţilor la procesul penal, fiind vorba despre: obliga-
ţiile persoanelor care desfăşoară acţiunile procesuale 
– ofiţerul de urmărire penală, procurorul, instanţa de 
judecată, precum şi drepturile bănuitului (învinuitului), 
drepturile şi obligaţiile apărătorului, obligaţiile exper-
tului, martorului, persoanei vătămate, interpretului 
etc.

În acest sens, în literatura de specialitate drept ga-

ranţii procesuale privind respectarea drepturilor şi in-
tereselor legitime ale persoanei sunt considerate a fi [5, 
p. 42-43]: 

obligaţiile organelor ce desfăşoară procesul penal - 
de a înştiinţa participanţii despre drepturile procesuale 
şi de a asigura realizarea acestora; 

obligaţia de a cerceta circumstanţele cauzei sub - 
toate aspectele complet şi obiectiv; obligaţia de a emite 
hotărâri legale, întemeiate şi motivate; 

exercitarea controlului respectării legii în faza de - 
urmărire penală de către procuror şi instanţa de jude-
cată; 

atribuţia procurorului de a anula ordonanţele ile-- 
gale, precum şi repunerea în drepturi a persoanelor le-
zate prin acţiunile organelor de urmărire penală şi ale 
ofiţerului de urmărire penală; 

atribuţia instanţei de judecată de a anula unele - 
hotărâri ilegale ale organelor de urmărire penală; 

posibilitatea părţilor de a ataca hotărârile şi acţiu-- 
nile organelor de urmărire penală la judecătorul de in-
strucţie, în instanţa de judecată, precum şi în instanţele 
ierarhic superioare; 

dreptul părţilor de a avea apărător sau reprezen-- 
tant; 

dreptul părţii de a lua cunoştinţă de materialele - 
cauzei şi de a intra în posesia copiei unor hotărâri pro-
cesuale; 

dreptul persoanei la repararea prejudiciului cau-- 
zat prin acţiunile organelor de urmărire penală şi ale 
instanţei de judecată;

reglementarea răspunderii disciplinare şi penale - 
pentru abateri procesuale săvârşite de persoanele ce 
desfăşoară procesul penal.

Dincolo de garanțiile procesual penale enunțate, în 
doctrină se atestă și existența unor garanții procesual-
penale speciale. 

În opinia lui B. Ştefănescu [7, p. 112-113], în vede-
rea garantării desfăşurării procesului penal pe principii 
democratice şi echitabile, legea stabileşte unele garan-
ţii speciale, care pot fi grupate în trei categorii în func-
ţie de nivelul la care acţionează şi finalitatea lor: 

a) garanţii cu titlu de sancţiuni procesuale; 
b) garanţii cu titlu de sancţiuni disciplinare; 
c) garanţii cu titlu de sancţiuni penale. 
Toate au ca finalitate generală garantarea respectării 

dispoziţiilor care reglementează desfăşurarea procesu-
lui penal în conformitate cu legea.

Sancţiunile procesuale (procesual-penale) sunt 
cele care atrag, prin nerespectarea regulilor pe care le 
consacră, nevalabilitatea actelor procesuale efectuate 
cu încălcarea legii şi, uneori, chiar obligarea celor care 
au încălcat legea la refacerea acestora în condiţii de le-
galitate. 

În esență, sancţiunile procesual-penale asigură păr-
ţile că actele procesuale se efectuează numai cu res-
pectarea legii, astfel încât orice încălcare a normelor 
legale să fie sancţionată fie cu nevalabilitatea acestora, 
fie cu obligarea persoanelor care au încălcat legea să le 
refacă în condiţii de legalitate. 
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Legea de procedură penală reglementează trei fe-
luri de sancţiuni procesual-penale: 

nulitatea-  (art. 251 CPP al RM), 
inadmisibilitatea-  (415 alin. (1) pct. 1) lit. b) şi art. 

94 CPP al RM) şi 
decăderea-  (art. 230 alin. (2) CPP al RM). 

Din punctul de vedere al frecvenţei sale în practică, 
cea mai des întâlnită este nulitatea, ea beneficiind din 
acest considerent şi de o reglementare amănunţită. Ra-
ţiunea instituirii acestei sancţiuni procesuale este aceea 
că efectuarea unui act procesual cu încălcarea dispozi-
ţiilor care reglementează desfăşurarea procesului penal 
nu poate rămâne în vigoare, deoarece prin încălcarea 
condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de lege s-ar 
ajunge la o soluţionare greşită a cauzei şi care să nu 
prezume adevărul. Nulităţile procesuale constituie cele 
mai puternice garanţii procesuale în respectarea princi-
piului legalităţii şi a celorlalte principii fundamentale, 
precum şi pentru respectarea drepturilor procesuale [7, 
p. 126].

Sancţiunile disciplinare funcţionează şi ele ca ga-
ranţii juridice speciale, puse la îndemâna părţilor sau 
pentru invocarea din oficiu, în vederea evitării şi com-
baterii încălcării legii procesual-penale în activitatea 
de tragere la răspundere, de condamnare, achitare sau 
încetare a procesului penal şi de executare a pedepse-
lor penale definitive. Acest tip de sancţiuni au un ca-
racter special, pentru că prin instituirea lor legiuitorul 
a stabilit în sarcina autorităţilor judiciare obligaţia de 
a-şi exercita funcţia cu bună-credinţă şi fără a abuza de 
aceasta. Pot fi în astfel de situaţii organele de urmărire 
penală, care în exercitarea atribuţiilor lor săvârşesc, fie 
cu rea-credinţă, fie din neglijenţă, abuzuri sau omisiuni 
în modul de garantare a aplicării regulilor de bază care 
asigură legalitatea procesului penal [7, p. 131]. Toto-
dată, legea a instituit şi amenzile judiciare pentru par-
ticipanţii la procesul penal: martori, experţi, interpreţi, 
apărători, personal auxiliar, care nu respectă dispoziţii-
le procedurale şi încalcă prin aceasta normele esenţiale 
ale legii, săvârşind abateri.

Sancţiunile penale sunt sancţiunile speciale prin 
care legiuitorul sancţionează încălcările normelor pro-
cesuale penale esenţiale, precum: tragerea cu bună 
ştiinţă la răspundere penală a unei persoane nevino-
vate (art. 306 CP al RM); pronunţarea unei sentinţe, 
decizii, încheieri sau hotărâri contrare legii (art. 307 
CP al RM); reţinerea sau arestarea ilegală (art. 308); 
constrângerea de a face declaraţii (art. 309 CP al RM); 
falsificarea probelor (art. 310 CP al RM); determinarea 
la depunerea de declaraţii mincinoase, la formularea de 
concluzii false sau la efectuarea de traduceri incorecte 
(art. 314 CP al RM); divulgarea datelor urmăririi pena-
le (art. 315 CP al RM) etc. 

O clasificare asemănătoare a garanțiilor procesuale 
speciale, atestăm şi în literatura de specialitate autohto-
nă, după cum urmează [5, p. 71]: 

- nulitatea actelor efectuate cu încălcarea dispoziţi-
ilor legale care reglementează desfăşurarea procesului 
penal (art. 251 CPP); 

- decăderea din exerciţiul unor drepturi procesuale 
ca sancţiune procesuală (alin. (2) art. 324 CPP);

 - aplicarea unei amenzi judiciare pentru încălcarea 
obligaţiunilor procesuale (art. 334 CPP); 

- calificarea ca infracţiune a încălcărilor foarte gra-
ve a legii procesual-penale (art. 306-310 CP). 

Este evident că aceste garanţii privesc consecinţele ce 
pot surveni în cazurile în care nu vor fi respectate princi-
palele exigenţe impuse de lege pentru derularea procesu-
lui penal. Toate au drept scop final să asigure respectarea 
statutului juridic al persoanei în procesul penal.

În concluzie, menționăm că asigurarea drepturilor 
persoanei în probatoriul penal nu poate fi efectivă doar 
prin declararea drepturilor persoanei ca o valoare su-
premă. Sunt necesare mecanisme de asigurare a aces-
tora, fără de care şi în lipsa unor garanţii procesuale 
asigurarea drepturilor persoanei va rămâne doar decla-
raţie.

În acest sens numai elaborarea şi consfinţirea legală 
a diferitor garanţii face posibilă soluţionarea eficientă şi 
legală a sarcinilor ce stau în faţa justiţiei penale, ce ţin 
de cercetarea rapidă şi completă a infracţiunilor; ceea 
ce permite a vorbi despre edificarea statului de drept în 
care individul este recunoscut ca valoare supremă. 

Desigur, o semnificaţie majoră în acest sens o are 
respectarea acestor garanţii, premisa cea mai impor-
tantă în acest context fiind educarea juridică a cola-
boratorilor organelor de drept în spiritul respectării 
demnităţii, drepturilor şi libertăţilor omului, ridicării 
profesionalismului şi sporirii responsabilităţii morale 
şi juridice a acestora.
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Introduction. In society are commited acts of 
suppressing human life and causing damage to 

health and bodily integrity, which is in flagrant disso-
nance with the ideals of freedom and justice for which 
mankind fought or humanity. It is natural that such acts 
criminal law which are violating that target social rela-
tions that protect life be the focus of the entire com-
munity and, of course, first of all in the attention of 
the law enforcement bodies with the task of defending 
against antisocial deeds for protection physical and le-
gal protection of life and its main supports: the body’s 
integrity and the health of the person.

At the international conference of health workers 
practitioners and lawyers from 50 countries on abor-
tion issues, held in March 1996 in Amsterdam, it was 
indicated that as a result of abortions every year about 
100,000 women die, unic causes major health damage 
and an even greater number of them. In the statement 
of these conferences, it is noted that serious abortion 
complications that seriously affect women’s health are 
fewer in countries where abortion is legal and acces-
sible.

Promoting the most important social values, pro-
tecting and guaranteeing them are some of the most 
significant tasks of each rule of law. Thus, the Republic 
of Moldova, in its fundamental law - the Constitution, 
guarantees to every man the right to life and to physical 
and psychic integrity.

The legitimacy of the interruption of the course of 
pregnancy is materially related to the problem of pro-
tecting the fruit of conception.

The aggravated variants of the offense of unlawful 
provocation of abortion are provided in paragraph (2) 
of Article 159 of the Criminal Code (CC). Thus, para-

graph (2) of Article 159 of the CC of the Republic of 
Moldova establishes responsibility for the interruption 
of the course of pregnancy:

b) which has caused, from imprudence, serious or 
average damage to bodily integrity or health;

c) who caused the death of the victim imprudently.
Results. Ab initio, we note that by the Law amend-

ing the Criminal Code of the Republic of Moldova, 
no. 277 of 18.12.2008 [1], letter a) of paragraph (2) 
of art.159 Criminal Code of the Republic of Moldova, 
reads as follows: “The same repeated action “- has 
been excluded. Without questioning the opportunity of 
this legislative resuffle, in the light of sound studies in 
this field [3, p. 6-12], we support the view that the re-
peal of the concept of “repetition of the offense” from 
the provisions of the national criminal law is justified 
first and foremost against the effect of repeating the 
offense the punishment imposed on the perpetrator, as 
the penalty for the aggravation of the nomination was 
much lower than that which could be applied in the 
case of the application of the offense contest. More-
over, it is not fair to equate in terms of the degree of 
prejudice and, implicitly, of the applicable punishment: 
an offender who has committed two unlawful interrup-
tions with a offender who has committed three, four, 
etc. unlawful interruptions of tasks. It is quite right to 
say that the mechanism of applying the penalty to a 
criminal offense set out in Article 84 Criminal Code of 
the Republic of Moldova is largely correct and not yet 
reconsidered [3, p. 11].

After this introduction, we note that, by its very law, 
paragraph (2) of art.159 of the Criminal Code, by its 
nature, is a norm in the text of which the legislator de-
scribes both the intentional act, but the basic constitu-
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tive content, type (paragraph (1) art.159 Criminal Code 
RM), as well as two more serious productive results, 
forming the aggravated content of the criminalization 
(letter), c) paragraph (2) art.159 Criminal Code RM), 
against which the perpetrator shows imprudence. Ratio 
essendi, the goal of abortive maneuvers is to achieve a 
voluntary interruption of the task, but a faulty interven-
tion, which, in addition to the outcome of criminal de-
liberation, causes other additional consequences. Thus, 
referring to the provisions of paragraph (2) of Article 
159 of the Criminal Code to the provisions of Article 
19 of the Criminal Code, we note that the aggravat-
ing circumstantial elements of the offense of unlaw-
ful provocation of abortion are crimes committed with 
two forms of guilt. Thus, in the acts of the offender, the 
aggravations of letter b) or of letter c) paragraph (2) of 
art.159 Criminal Code RM will not be taken into con-
sideration, unless it is established that the serious or av-
erage injury of bodily integrity or health , respectively 
the death of the victim were actually achieved, and the 
perpetrator did not want them, or did they even admit 
them. If the perpetrator has become aware of the prob-
ability of a more serious outcome but has preferred 
to interrupt the course of pregnancy at any risk, with-
out this probability being removed as a precautionary 
measure, then the more serious result is attributable to 
the perpetrator on the basis of intent indirect, since the 
consequent consequences allowed them consciously. 
Since the offense with two forms of guilt was designed 
by the legislator (Art.19 Criminal Code RM) only if, in 
relation to the worse result, the perpetrator manifests 
imprudence, assuming the conscious admittance of 
more serious consequences than the interruption of the 
task can no longer be retained in the framing the aggra-
vating circumstantial elements referred to in paragraph 
(2) of Article 159 of the RM. In this case, we will be 
in the presence of two distinct offenses in competition: 
the original one (paragraph (1) art.159 Criminal Code 
RM) and the one that produced the more intentional re-
sult (art.145, art.151 or art. 152 Criminal Code RM).

We recognize that the appreciation of the form of 
guilt is a complex and difficult process, especially if it 
is apparent from the facts of the act that the perpetra-
tor provided the possibility of occurring more serious 
injuries than those with which he has a direct intention. 
Thus, the intelectual factor manifested by the awareness 
of the harmful nature of the deed and the possibility of 
occurrence of more serious prejudicial consequences 
characterize both the indirect intention and the exces-
sive confidence. As opposed the indirect intention, in 
which the perpetrator provides for a real possibility of 
harmful consequences, some authors argue that in the 
case of exaggerated confidence this prediction is ab-
stract: the subject states that the deed may cause preju-
dicial consequences, but assumes that in the concrete 
case they will not occur. The provision of the abstract 
possibility of occurrence of prejudicial consequences, 
detached from the concrete situation, is characterized 
by the fact that the perpetrator does not realize the real 

development of the causal link, although, by virtue of a 
psychic effort, it should have sensed it.

Also, based on the systemic interpretation of art. 
17-18 Criminal Code RM, the volitional factor is the 
line between them, so that in the case of indirect in-
tention, it manifests by consciously admitting one of 
the more serious prejudicial consequences stipulated in 
letters b), c) paragraph (2) art.159 Criminal Code RM, 
and in the case of exaggerated confidence the volun-
tary factor is the efforts the perpetrator puts forward 
to prevent the occurrence of one of the more serious 
consequences. The possibility of preventing prejudi-
cial consequences is based on the appreciation of some 
grounds and circumstances which, in the perpetrator’s 
view, should avoid the intended result.

If, under the assumption of the abortive maneuvers, 
objective circumstances (asymptomatic maladies of 
the pregnant woman) occurred, unforeseen by the con-
sciousness and will of the perpetrator, which led to one 
of the subsequent consequences specified in paragraph 
(2) according to the circumstances of the case, neither 
should or could not foresee, the worsening of the crim-
inal liability for the provocation of the abortion will not 
be imputable. in this case, only paragraph (1) of Article 
158 Criminal Code of the Republic of Moldova will 
apply, because the worse result of the committed deed 
falls within the parameters of the fortuitous case (art.20 
Criminal Code RM).

As correctly stated in the Romanian doctrine, the of-
fenses with an outdated intent, referred to in paragraph 
(2) of Article 159 of the Criminal Code, fall within the 
sphere of crimes characterized by the complex com-
plexity of the psychic processes with which the subject 
acts; in relation to the basic offense, it acts with direct 
or indirect intent and the perpetrator acts in a simple or 
foreseeable way (aka imprudence - n.a.) [2, p. 9] in re-
lation to the worse offense (majus delictum). Therefore, 
taking into account the recorded ones, it is undeniable 
that paragraph (2) of Article 159 CS of the Republic of 
Moldova represents a complex single offense, in which 
the serious or average injury of bodily or health integ-
rity, as well as the death of the victim, is a progressive 
amplification the initial follow-up - the interruption of 
the pregnancy course, as is the case with the standard 
version. Grosso modo, we can state that, from a tech-
nical point of view, paragraph (2) of art.159 Criminal 
Code of the Republic of Moldova represents a meeting 
between two distinct offenses, operable in two situa-
tions: 1) paragraph (1) art.159 of the Criminal Code 
RM and art.149 Criminal Code RM; 2) paragraph (1) 
of article 159 of the Criminal Code RM and article 157 
Criminal Code RM. Through such a meeting the legis-
lator tried to avoid applying the rules of the crime con-
test. It is precisely because of the legal configuration of 
paragraph (2) of Article 159 that the Criminal Code of 
the Republic of Moldova operates the competition un-
der article 118 CS of the Republic of Moldova, which 
is why there is no need for additional qualification un-
der article 149 or 157 Criminal Code of RM.
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The consequential damaging consequence of as-
suming one of the forms of injury: serious or average 
of bodily integrity or health, is to be interpreted in strict 
conformity with the indicators established in the provi-
sion of art. 151, respectively from art. 152 Criminal 
Code RM. Thus, in accordance with paragraph (l) of 
art. 151 hp RM. indicators of serious injury to bodi-
ly integrity or health are: danger to life, loss of sight, 
hearing, speech or other organ or cessation of function-
ing, mental illness, other injury to health, accompanied 
by a stable loss of at least one third of work capacity, 
discontinuation of pregnancy, irreparable disfigure-
ment of the face and / or adjacent regions. As we can 
see, in the exhaustive list of indicators that engage in 
the serious injury of bodily integrity or health, amoug 
others, the interruption of pregnancy, while in the case 
of paragraph (1) art.159 Criminal Code RM interrup-
tion of pregnancy is itself the criminal conduct. Since 
the termination of the pregnancy is part of the serious 
bodily injury and once realized, in the presence of con-
sent of the pregnant woman and other requirements for 
completing the objective side of the offense of unlaw-
ful provocation of abortion, it would seem at first sight 
that the retained solution will be lit (b) paragraph (2) 
of Article 159 of the Criminal Code RM. A priori, the 
reported situation excludes in principle the detention to 
qualification of paragraph (1) of Article 159 Criminal 
Code of the RM, since any interruption of pregnancy 
constitutes a serious injury to bodily integrity or health. 
However, we can not fail to notice that the offender 
has a direct intention, not imprudence, as the legislator 
requires in paragraph b) paragraph (2) of Article 159 
of the Criminal Code RM. Taking into account the last 
reasoning, within the meaning of letter b) paragraph (2) 
art.159 of the Criminal Code, serious injury of bodily 
integrity or health is considered the incidence of one 
of the indicators enshrined in the provision of art. 151 
hp RM, except for the interruption of the pregnancy. 
By adapting these indicators to the offense of illegal 
abortion, a natural consequence of the interruption of 
pregnancy could be, for example, the loss of an organ 
or its function, another injury to health, accompanied 
by a stable loss of at least one third of the work ca-
pacity etc. Also, in the context of interruption of the 
pregnancy, the presence of the danger to the life of the 
pregnant woman is not excluded. Evidence in this re-
spect is provided in p. 42 and 43 of the Regulation of 
the Ministry of Health of the Republic of Moldova on 
medical and legal assessment of the severity of bodily 
injury, no. 199/2003, according to which penetrating 
lesions of the vagina, ie closed lesions of the basin or-
gans to which the uterus also relates, are considered 
dangerous bodily injuries to life.

In relation to a pregnant woman’s health injury as 
an effect of abortive maneuvers, it has been sustained 
that bleeding, septic, embolic or toxic complications 
can put women’s life at risk. Often, in order to save 
the woman’s life, it is necessary to have herterectomy 
(surgical removal of the uterus), which is physiologi-

cally legal (physical loss) and functional (due to loss of 
reproductive function). Indeed, in the loss of another 
organ, other than the organ of the sight, the organ of 
hearing, the speech, we must also report the loss of 
the pelvic organs, to which the uterus is also assigned. 
When the uterus is affected anatomically-functional 
without being extirpated, a condition leading to the loss 
of cohabitation, conception or birth capacity, according 
to point 59 of the Regulation of the Ministry of Health 
no. 199/2003, the indicator of serious bodily injury is 
the cessation of the functioning of another body, name-
ly: loss of reproductive capacity. in fact, the loss of the 
organ as an effect of abortive manuscripts was imputed 
in the following case in Romania’s judicial practice: in 
fact, the accused M.C. that, at the request of the DA, 
on 30 and 31 July 1977, using empirical maneuvers 
(the introduction of a bite of a stalk and then a parsley 
root into the uterine cavity) MC caused an abortion , 
causing it to lose the uterus as a result of a septicemia 
and finally a hysterectomy operation. For the abortive 
work performed, M.C. she received two hairs of wool 
[5, p. 322].

Average bodily injury as a consequential conse-
quence of the crime of unlawful provocation of abor-
tion (lit.b) paragraph (2) art.159 Criminal Code RM) it 
is established whether the indicators enumerated in art. 
152 Criminal Code RM:

1. lack of danger to life;
2. the lack of the consequences stipulated in art. 151 

Criminal Code RM;
3. long-term health disorder or considerable and 

stable loss of less than one-third of the work capacity.
According to point 69 of the Regulation of the 

Ministry of Health no. 199/2003, through a long-term 
health disorder, the consequences directly resulting 
from injury (diseases, disruptions of functions, etc.) 
lasting more than 3 weeks (more than 21 days) are un-
derstood and according to point .70 of the same norma-
tive act, through a permanent and significant incapacity 
to work, a general labor incapacity of more than 10%, 
but up to 33% inclusive, must be understood.

Being unique complex offenses, the aggravated 
variants provided by letter b), c) paragraph (2) of 
art.159 Criminal Code RM are not only instomized 
by the presence of two forms of guilt and two harmful 
consequences, which, in their turn , generates a com-
plex legal object, but also a dual causal link, namely:

• the link between the act of interrupting the preg-
nancy and its harmful consequences (suppression of 
the product of in utero, even non-expulsion of expul-
sion or expulsion or elimination of conception as the 
effect of abortive maneuvers, whether surviving and 
being born alive or whether its death produced before, 
during or immediately after expulsion) and

• the second causal link between interruption of the 
course of pregnancy and subsequent follow-up involv-
ing serious or average injury to body integrity or to the 
health or death of the victim.

the sine qua non requirement in this case is: the se-
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rious or average harm of bodily integrity or the health 
or death of the victim must be a progressive develop-
ment of the interruption of the course of pregnancy, 
absorbing in this process of progressive amplification 
of what constitutes primum delictum, enrolling in the 
same causal process. Forensic medical investigations 
is the answer to this question.

From the forensic point of view, the causal link 
between the abortive manuscripts and the undesirable 
consequences (morpho-functional sequelae / death) 
must also be taken into account in the differential di-
agnosis between empirical and spontaneous abortion. 
Thus, spontaneous abortion has a pathologically iden-
tifiable etiological substrate; as a rule, there have been 
such abortions in the woman’s antecedents; bleeding is 
moderate, progressively increasing; expulsion is usu-
ally done in one time; septic complications are rare. in 
the case of empirical abortion, a medical cause can not 
be identified explaining the loss of pregnancy; hemor-
rhage is brutal, of high intensity and is repetitive; ex-
pulsion is incomplete (2-3 times); septic complications 
are frequent, rapidly evolving, and often lead to a lethal 
ending.

At the same time, if the harmful consequences man-
ifested through the serious or average injury of bodily 
or health integrity or the death of the victim are causal 
to other deeds than the interruption of pregnancy (for 
example, leaving the victim in distress, not granting 
the patient’s help ), paragraph (2) of art.159 Criminal 
Code RM can not be retained for classification. Simi-
larly, if the death of the victim or the serious or average 
injury of bodily integrity or health intervenes in some 
external causes, independent of the abortive maneuvers 
practiced on it, the act of the author will constitute only 
the offense provided for in paragraph (1) of Article 159 
of the Criminal Code. The progressive amplification of 
the initial follow-up is not possible if, for example, the 
work of third parties has been involved in the evolu-
tionary process.

In other train of thoughts, we are interested in ag-
gravating circumstances of the offense of unlawful 
provocation of abortion under paragraph (2) of Article 
159 of the Criminal Code may also be withheld for 
the participants in the offense. In order to answer this 
question, we will use the following example of judicial 
practice: in fact, it was noted that the defendant, at the 
request of the pregnant victim, contacted a person who 
practiced abortive labor. Subsequently, the defendant 
accompanied the victim to the person’s home. As a re-
sult of pregnancy disruption, the status of the victim 
has progressively worsened, and eventually death has 
occurred, and the defendant has been charged with 
the complicity of abetting the illegal abortion, without 
retreating and aggravating the death of the pregnant 
woman [5, p.70]. Although the defendant could fore-
see, given the conditions in which the intervention took 
place, the fact that such a result is possible, we consider 
this solution to be absolutely correct. We base our opin-
ion by referring to the provisions of Art.41 Criminal 

Code of the Republic of Moldova, according to which 
“participation is considered intentional cooperation of 
two or more persons to commit a deliberate crime”. It 
is true that according to Art. 19 of the Criminal Code, 
the offense committed with two forms of guilt is con-
sidered to be intentional, but we can not say that in the 
case of an offense committed intentionally, the accom-
plice and the author cooperate intentionally in relation 
to the subsequent consequence materialized in death 
of the victim. Thus, there is no legal basis under which 
this result would be imputable to the complicit. That is 
why, in order to complicate the illegal provocation of 
the abortion that degenerated into the death of the vic-
tim, the paragraph (1) of art.159 referring to para. The 
same qualification solution will be invoked against the 
other participants in the offense, against the organizer 
and the instigator, with the particularity of reporting 
the variant of the crime of illegal provocation of abor-
tion to the provisions of paragraphs (3) and (4) art. 42 
Criminal Code RM.

Conclusions. From the point of view of the subjec-
tive side, the illegal challenge of abortion is committed 
with direct intent, which implies that the offender real-
izes the prejudicial nature of the act of abortive actions 
he carries for the life and health of the victim, provides 
the harmful consequence of suppressing, expelling or 
eliminating product of conception and wants it. In the 
case of the aggravants provided in art. 159 para. (2) lit. 
a) and b) the mental attitude is expressed by two forms 
of guilt, intention to deed and imprudence towards the 
additional prejudicial effect.
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Drept administrative

Introducere. La data de 19 iunie 2018 Parlamen-
tul Republicii Moldova, pentru prima dată în is-

toria legislației noastre, a adoptat Codul administrativ 
al Republicii Moldova, publicat în Monitorul Oficial 
nr. 309-320 din 17.08.2018, care subrogă principalele 
acte normative în domeniu cum sunt: Legea conten-
ciosului administrativ nr. 793/2000 [5] și Legea cu 
privire la petiționare nr. 190/1994 [9]. Pornind de la 
faptul că Codul urmează să intre în vigoare tocmai 
în aprilie 2019, considerăm că intervalul de timp dat 
servește un bun prilej de reflecție asupra reglementă-
rilor acestuia, întrucât aduce mai multe inovații care 
trebuie mai întâi înțelese și apreciate.

Scopul studiului. Ținând cont de cele menționate, 
în cele ce urmează ne propunem să reflectăm asupra 
unor aspecte ale contenciosului administrativ, în ve-
derea aprecierii noilor reglementări în domeniu. 

Primul dintre aspectele propuse spre reflecție ține 
de categoriile de contencios administrativ. Astfel, 
după cum ne-am expus cu ocazia altor demersuri 
științifice [4, p. 460; 3, p. 189-197], în literatura de 

specialitate sunt atestate câteva categorii de contenci-
os administrativ. Astfel, în funcţie de competenţa in-
stanţei de contencios administrativ, se face distincţie 
între:

contencios administrativ de anulare-  şi 
contencios administrativ de plină jurisdicţie- .

Contenciosul administrativ de anulare este cate-
goria de contencios administrativ în care instanţa de 
contencios administrativ poate să anuleze sau să mo-
difice (să dispună modificarea – e.n.) un act adminis-
trativ ilegal, adoptat sau emis de o autoritate publică 
ori să oblige o autoritate publică să rezolve o cerere 
referitoare la un drept recunoscut de lege. Instanţa de 
contencios administrativ din cadrul acestei categorii 
nu este în drept să rezolve repararea pagubelor, aceas-
ta realizându-se într-un litigiu separat, de către instan-
ţele de drept comun [16, p. 22; 1, p. 11].

Contenciosul administrativ de plină jurisdicţie, 
spre deosebire de cel de anulare, constă în dreptul 
instanţei competente de a anula actul administrativ 
atacat, de a obliga autoritatea administrativă să emi-
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tă un act administrativ sau alt înscris, precum şi de 
a o obliga la despăgubiri, care pot fi solicitate fie în 
cadrul acţiunii iniţiale, fie separat, când întinderea pa-
gubei nu era cunoscută la data introducerii acţiunii 
[14, p. 70]. 

În baza celor expuse, am putea susţine că conten-
ciosul administrativ în Republica Moldova este un 
contencios administrativ de plină jurisdicţie, întrucât 
persoana vătămată într-un drept al său recunoscut de 
lege este îndreptăţită să obţină anularea actului admi-
nistrativ ilegal, obligarea autorităţii publice respecti-
ve de a-i recunoaşte un anumit drept, precum şi recu-
perarea prejudiciului material şi al celui moral cauzat 
[4, p. 460].

În același timp, în literatura de specialitate se face 
referire la alte două categorii de contencios:

contenciosul subiectiv-  şi
contenciosul obiectiv- . 

Potrivit lui T. Mrejeru [13, p. 49-50], denumi-
rea de contencios subiectiv se bazează pe noţiunea 
de drept subiectiv, perceput ca „facultate” sau „pre-
rogativă” recunoscută de lege unor persoane (fizice 
sau juridice) subiect activ al raportului juridic, de a 
pretinde subiectului pasiv să săvârşească o anumită 
acţiune sau să se abţină de la săvârşirea unei acţiuni. 
Un astfel de contencios este subiectiv, deoarece este 
strâns legat de titularul unui drept subiectiv, partici-
pant la un raport juridic concret. În acest caz, acţiunea 
în contencios este un mijloc procedural care asigură 
protecţia dreptului subiectiv.

Contenciosul obiectiv are la bază noţiunea de drept 
obiectiv, care presupune că acel ansamblu de norme 
juridice existente este independent de subiectele ra-
portului juridic concret în care ele apar cu drepturi 
şi cu obligaţii determinate şi care decurg din dreptul 
obiectiv. Este un contencios obiectiv, deoarece rapor-
tarea actului administrativ dedus în justiţie se face la 
dreptul obiectiv, adică la totalitatea normelor juridice 
în vigoare la un moment dat în stat.

Deosebirea dintre cele două tipuri de contencios 
derivă şi din faptul că dacă admisibilitatea acţiunii în 
contencios administrativ subiectiv este condiţionată 
de existenţa dreptului subiectiv (vătămat – e.n.), ad-
misibilitatea acţiunii în contencios obiectiv este de-
terminată de un singur factor: ilegalitatea. În acelaşi 
timp, contenciosul subiectiv are drept scop protejarea 
drepturilor subiective care aparţin unei persoane fizi-
ce sau juridice determinate, individualizate, în timp 
ce contenciosul obiectiv are ca scop asigurarea lega-
lităţii şi promovarea intereselor generale la nivelul 
unităţilor administrativ-teritoriale [13, p. 50] şi nu 
numai.

Pornind de la cele expuse se poate constata că con-
tenciosul subiectiv îşi are baza legală în dispoziţiile 

art. 53 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova 
[2] şi art. 1 alin. (2) din Legea contenciosului admi-
nistrativ nr. 793/2000 [5], iar contenciosul obiectiv 
îşi are baza juridică atât în Legea enunţată, cât şi în 
dispoziţiile unor legi speciale, precum Legea privind 
administraţia publică locală nr. 436/2006 [11], Legea 
cu privire la procuratură nr.3/2016 [10], Legea cu 
privire la conflictul de interese nr. 16/2008 [8] etc.

Pentru a înţelege mai bine categoriile de contenci-
os, considerăm necesar a ne referi succint la subiec-
ţii cu drept de sesizare în contenciosul administrativ, 
prevăzuţi în art. 5 din Legea contenciosului adminis-
trativ nr. 793/2000, precum urmează: 

a) persoana, inclusiv funcţionarul public, milita-
rul, persoana cu statut militar; 

b) Guvernul, Cancelaria de Stat, oficiul teritorial 
al Cancelariei de Stat, preşedintele raionului şi prima-
rul – în condiţiile Legii privind administraţia publică 
locală; 

c) procurorul care, în condiţiile art. 5 din Codul 
de procedură civilă, atacă actele emise de autorităţile 
publice; 

d) avocatul parlamentar care, la sesizarea persoa-
nei vătămate într-un drept al său, atacă actele admi-
nistrative – în condiţiile Legii cu privire la avocaţii 
parlamentari (la moment „avocatul poporului”, po-
trivit Legii cu privire la Avocatul Poporului (Ombud-
smanul) nr. 52/2014 [7] – e.n.); 

d1) Comisia Naţională de Integritate – în condiţiile 
Legii cu privire la Comisia Naţională de Integritate 
(la moment „Autoritatea Națională de Integritate”, 
potrivit Legii cu privire la Autoritatea Naţională de 
Integritate nr. 245-246/2016 [6] – e.n.); 

e) instanţele de drept comun şi cele specializate, în 
cazul ridicării excepţiei de ilegalitate – în condiţiile 
art. 13 al prezentei legi;

f) alte persoane, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare.

Potrivit cercetătorilor, aceşti subiecţi pot fi grupați 
în două categorii [12, p. 125]: 

subiecţi generali-  (persoana (fizică sau juridică), 
funcţionarul public, militarul, persoana cu statut mi-
litar) şi 

subiecţi speciali-  (respectiv, autorităţile enume-
rate).

Comparând prevederile art. 5 din Legea contenci-
osului administrativ nr. 793/2000 cu dispoziţile art. 
53 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova, pu-
tem constata că textul constituţional recunoaşte drep-
tul de a porni o acţiune în contencios administrativ 
doar unei persoane vătămate, consacrând astfel doar 
contenciosul subiectiv [3, p. 191] (apreciat de speci-
alişti ca fiind unicul necesar la moment pentru Repu-
blica Moldova [14, p. 107]). 
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În context, precizăm că pentru ca persoana să de-
vină subiect cu drept de sesizare în contencios admi-
nistrativ, este necesar ca aceasta să fie vătămată: 

într-un drept al său recunoscut de lege (persoana 	
putând să-şi apere doar propriile drepturi şi doar în 
cazul când acestea sunt recunoscute de lege); 

de către o autoritate publică sau un subiect de 	
drept privat, asimilat autorităţilor publice, prin lege; 

printr-un act administrativ sau prin nesoluţiona-	
rea în termenul legal a unei cereri.

În ceea ce priveşte ceilalţi subiecţi cu drept de 
sesizare a instanţei de contencios administrativ, 
considerăm că prin consacrarea expresă a acestora 
în conținutul Legii contenciosului administrativ nr. 
793/2000, legiuitorul a instituit în sistemul nostru de 
drept contenciosul obiectiv.

Exemplificând această categorie de contencios, 
atragem atenția că potrivit art. 68 alin. (4) din Legea 
privind administraţia publică locală nr. 436/2006: în 
cazul în care, în termenul de 30 de zile de la data pri-
mirii notificării, autoritatea locală emitentă a unui act 
administrativ considerat ilegal şi-a menţinut poziţia 
sau nu a reexaminat actul contestat, Oficiul teritorial 
al Cancelariei de Stat poate sesiza instanţa de con-
tencios administrativ (în termen de 30 de zile de la 
data primirii notificării refuzului de a modifica sau de 
a abroga actul contestat sau în cazul tăcerii autorităţii 
locale emitente în termen de 60 de zile de la data no-
tificării cererii de modificare sau de abrogare a actului 
în cauză). Iar în cazul în care consideră că actul poate 
avea consecinţe grave, în scopul prevenirii unei pa-
gube iminente, Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat 
poate sesiza direct instanţa de contencios administra-
tiv după primirea actului pe care îl consideră ilegal, 
înştiinţând imediat autoritatea locală emitentă (art. 69 
alin. (1)).

Pe de altă parte, în scopul de a proteja autorităţile 
administraţiei publice locale, care dispun de autono-
mie, faţă de ingerinţa autorităţilor centrale (în special, 
a organelor de control), Legea citată prevede dreptul 
acestora ca în cazul în care consideră că decizia su-
biectului controlului de oportunitate este ilegală, să o 
atace în instanţa de contencios administrativ (art. 70 
alin. (3)). Cu toate acestea, după cum atenţionează şi 
M. Orlov, administraţia publică locală nu poate cere 
anularea acestei decizii pe motiv de exces de putere 
sau declararea ilegalităţii acesteia, deoarece legiuito-
rul i-a prescris ce poate cere, într-o formulă destul de 
vagă (în următorul alineat al aceluiaşi articol) [14, p. 
110]. Este vorba de „suspendarea de urgenţă a decizi-
ei subiectului controlului de oportunitate sau adopta-
rea unor alte măsuri provizorii, dacă există pericolul 
unor pagube iminente”.

Un alt subiect cu drept de sesizare în contencios 

administrativ este avocatul poporului care, potrivit 
art. 24 din Legea cu privire la Avocatul Poporului 
(Ombudsmanul) nr. 52/2014 [7], în urma examinării 
cererilor parvenite de la petiţionari, este în drept:

fie să apeleze la - recursul administrativ (în situ-
aţiile în care se constată încălcări ale drepturilor sau 
libertăţilor petiţionarului, Avocatul Poporului prezin-
tă autorităţii sau persoanei cu funcţie de răspundere 
ale cărei decizii, acţiuni sau inacţiuni, după părerea 
sa, încalcă drepturile şi libertăţile omului un aviz ce 
va cuprinde recomandări privind măsurile ce urmează 
a fi întreprinse pentru repunerea imediată în drepturi 
a petiţionarului. (...) În cazul în care Avocatul Popo-
rului nu este de acord cu măsurile întreprinse, el este 
în drept să se adreseze unui organ ierarhic superior 
pentru luarea măsurilor ce se impun în vederea exe-
cutării recomandărilor cuprinse în avizul său şi/sau să 
informeze opinia publică), 

fie să adreseze în instanţa de judecată o cerere - 
în apărarea intereselor petiţionarului, ale cărui drep-
turi şi libertăţi constituţionale au fost încălcate (art. 
25 alin. (1)).

În literatura de specialitate se apreciază că rolul 
avocatului poporului este redus semnificativ prin fap-
tul că legiuitorul nu consacră condiţii clare de sesizare 
a instanţei de contencios administrativ, ceea ce duce la 
concluzia că avocatul poporului nu se prea manifestă 
în calitatea de subiect cu drept de sesizare a instanţei 
de contencios administrativ [14, p. 114-115]. 

După cum prevede Legea contenciosului admi-
nistrativ nr. 793/2000, în art. 5 lit. c), dreptul de a 
sesiza instanţa de contencios administrativ îi revine 
şi procurorului. Aceste prevederi au fost dezvoltate 
la timpul lor în Legea cu privire la procuratură nr. 
294/2008 [10] (abrogată la moment), dar, în prezent, 
noua Lege cu privire la procuratură nr. 3/2016 nu 
conține reglementări la acest capitol, ceea ce practic 
poate fi interpretat ca un regres în domeniu [14, p. 
113; 15, p. 411]. 

În aceeaşi ordine de idei, atragem atenția și la 
dreptul Autorității Naţionale de Integritate de a sesiza 
instanţa de contencios. Astfel, potrivit Legii cu privi-
re la Autoritatea Naţională de Integritate 132/2016 
[6], Autoritatea: „f) adresează instanţei de judecată 
cereri privind constatarea nulităţii absolute a actului 
administrativ emis/adoptat sau a actului juridic în-
cheiat direct ori prin intermediul unei persoane terțe, 
sau a deciziei luate cu încălcarea regimului juridic al 
conflictelor de interese, stabilită printr-un act de con-
statare definitiv...”.

În același timp, potrivit art. 12 alin. (2) din Legea 
cu privire la conflictul de interese 16/2008 [8], Auto-
ritatea Naţională de Integritate poate sesiza instanţa 
de judecată pentru constatarea nulităţii actelor admi-
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nistrative emise/adoptate sau actelor juridice încheia-
te cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul 
de interese, din oficiu sau la cererea persoanei care se 
consideră lezată în drepturi, ca urmare a unui conflict 
de interese.

Prin esenţă, putem aprecia că este o instituţie nouă 
pentru ţara noastră, a cărei eficienţă credem că va fi 
dovedită doar în timp. La moment, cert este faptul că 
în cazul în care îşi va dovedi eficienţa, va consolida 
rolul contenciosului administrativ obiectiv în asigu-
rarea legalităţii actelor administrative şi, implicit, în 
apărarea drepturilor particularilor [3, p. 195].

Dincolo de reglementările analizate, deja 
încetățenite în practica dreptului național, atragem 
atenția că Codul administrativ al Republicii Moldova 
aduce o serie de novații în materie, după cum urmea-
ză:

Prima și cea mai relevantă noutate ține de fap-I. 
tul că Codul administrativ deja nu mai reglementează 
expres subiecții cu drept de sesizare în contencios ad-
ministrativ, moment ce poate fi interpretat, cel puțin, 
ca o reducere a rolului său în consacrarea contencio-
sului administrativ obiectiv. 

Pe de altă parte, în condițiile în care Codul admi-
nistrativ nu dispune abrogarea normelor din alte legi 
(care reglementează dreptul de a sesiza instanța de 
contencios administrativ, cum ar fi, bunăoară, Legea 
cu privire la administrația publică nr. 436/2006), pre-
supunem că competența subiecților indicați în aces-
tea de a sesiza instanța de contencios administrativ va 
continua să subziste și după aprilie 2019.

Strâns legat de acest moment este și faptul II. 
că Codul administrativ nu mai consacră nici excepția 
de ilegalitate, ceea ce practic echivalează cu exclude-
rea acestei instituții din practica judiciară și lipsirea 
instanțelor de judecată de dreptul de a iniția acțiuni în 
contencios administrativ.

O altă importantă novație adusă de Cod ține III. 
de reglementarea expresă a categoriilor de acțiuni în 
contencios administrativ. Astfel, conform art. 206: 

(1) O acțiune în contencios administrativ poate fi 
depusă pentru:

a) anularea în tot sau în parte a unui act adminis-
trativ individual (acțiune în contestare);

b) obligarea autorității publice să emită un act ad-
ministrativ individual (acțiune în obligare);

c) impunerea la acțiune, la tolerare a acțiunii sau 
la inacțiune (acțiune în realizare);

d) constatarea existenței sau inexistenței unui ra-
port juridic ori nulității unui act administrativ indi-
vidual sau a unui contract administrativ (acțiune în 
constatare); sau

e) anularea în tot sau în parte a unui act adminis-
trativ normativ (acțiune de control normativ).

Dacă la o primă vedere, identificarea legală ex-
presă a acestor categorii pare a fi binevenită, totuși 
în continuare legiuitorul evită a reglementa careva 
particularități în examinarea și soluționarea acestora, 
ceea ce practic exclude necesitatea reglementării lor 
exprese în Cod. În opinia noastră, cu același succes 
categoriile date de acțiuni ar putea fi identificate și 
explicate în doctrină (doar pentru cunoașterea mai 
profundă a instituției contenciosului administrativ).

Printre puținele momente importante în context, 
prevăzute de Cod, putem enunța dispozițiile art. 209 
alin. (3), conform cărora: „[p]entru acțiunea în rea-
lizare, acțiunea în constatare și acțiunea de control 
normativ nu există termen de înaintare a acțiunii în 
contencios administrativ”. După cum se poate obser-
va, comparativ cu Legea contenciosului administrativ 
nr. 173/2000, Codul administrativ extinde caracterul 
imprescriptibil recunoscut doar acțiunilor de contes-
tare a actelor normative la acțiunile în constatare a 
nulității actelor administrative cu caracter individual 
și a contractelor administrative.

Desigur, șirul novațiilor aduse de Codul adminis-
trativ în materia contenciosului administrativ poate 
fi continuat, întrucât acesta a reformat substanțial 
instituția dată. Noi însă ne vom opri aici, rezervându-
ne dreptul de a analiza alte aspecte cu ocazia altor 
demersuri științifice viitoare. 

În concluzie, pornind de la cele enunțate vom 
conchide că dispozițiile Codului administrativ nece-
sită o analiză sistemică profundă în vederea elucidării 
voinței legiuitorului și interpretării corecte a aceste-
ia. 

Din radiografia literaturii de specialitate în dome-
niu constatăm, cu regret, că Codul administrativ până 
acum nu prea s-a bucurat de un interes științific pe 
măsură din partea mediului academic, ceea ce este 
anormal în viziunea noastră, mai ales că tindem a fi 
o societate democratică și un stat de drept. Mai mult, 
nici proiectul acestui Cod nu a înregistrat interesul 
cuvenit, ceea ce ridică mari semne de întrebare în le-
gătură cu fundamentarea științifică a soluțiilor legisla-
tive în cauză, de care, cu siguranță, depinde eficiența 
practică a acestora. 

Pornind de la aceasta și mai ales de la carențele 
atestate în textul normativ al Codului administrativ 
(multe dintre care nefiind expuse în prezentul demers 
științific din rațiuni lesne de înțeles), suntem de pă-
rerea că în intervalul de timp rămas până la intrarea 
acestuia în vigoare, este absolut necesară o analiză 
fundamentală, o dezbatere științifică constructivă a 
conținutului acestuia în vederea clarificării concepției 
instituției contenciosului administrativ din Republi-
ca Moldova și precizării particularităților acesteia, 
moment de natură să faciliteze înțelegerea acestuia și 
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să evite eventuale confuzii și derutări în procesul de 
aplicare a Codului administrativ în practica judiciară. 
În opinia noastră, acest moment este necesar nu doar 
pentru cetățeni – în calitatea lor de persoane vătăma-
te în drepturile lor de către autoritățile publice, dar 
și pentru judecători – principalii actori competenți să 
realizeze actul justiției în pricinile de contencios ad-
ministrativ.
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(continuare, partea I a tematicii respective poate fi 
accesată în revista Jurnalul Juridic Național: 

teorie și practică nr. 5/2018)

Astfel, prin „siguranţa transporturilor”, în 
sensul Codului penal al Republici Moldova 

(în continuare – C. pen. al RM) din 1961 (abrogat) 
[3], se avea în vedere o valoare socială importantă şi 
meritorie de a avea un loc distinct sub aria de protec-
ţie a legii penale în jurul căreia se năşteau, se desfă-
şurau şi se stingeau un cerc mult mai larg de relaţii 
sociale dintre care făceau parte atât cele condiţiona-
te de respectarea regulilor de siguranţă a circulaţiei 
transporturilor pe de o parte, cât şi cele ce ţineau de 
regulile privind menţinerea ordinii şi a securităţii 
circulaţiei, cele legate de siguranţa lucrătorului din 
transport, cele legate de dreptul de posesie, folosin-
ţă şi dispoziţie asupra mijloacelor de transport, pe de 
altă parte. Astfel, infracţiunile prevăzute de art.180 
„Folosirea neautorizată a mijloacelor de transport, 
a maşinilor ori a mecanismelor” şi art.182 „Răpirea 
mijloacelor de transport” C. pen. al RM din 1961 (ab-
rogat), constituiau infracţiunile care atentau la rela-
ţiile sociale legate de dreptul de posesie, folosinţă şi 
dispoziţie asupra mijloacelor de transport, ca atribute 
ale dreptului de proprietate. Iar, drept urmare, odată 

cu adoptarea C. pen. al RM în 2002 [2], legiuitorul 
a preluat cu neînsemnate modificări aceste preve-
deri legale prevăzându-le drept infracţiuni în dome-
niul transporturilor fără a face o reevaluare a core-
laţiei dintre obiectul juridic generic al infracţiunilor 
sistematizate în capitolul infracţiunilor în domeniul 
transporturilor cu obiectul juridic special al infracţi-
unii de „Răpire a mijlocului de transport” şi celei de 
„Răpire a mijlocului de transport cu tracţiune anima-
lă, precum şi a animalelor de tracţiune”, gafă legis-
lativă corectată abia prin adoptarea Legii nr.277 din 
18.12.2008 pentru modificarea şi completarea C. pen. 
al RM. Menţionăm, că în opinia noastră, intervenţia 
legislativă operată prin Legea nr.277 din 18.12.2008 
pentru modificarea şi completarea C. pen. al RM a 
fost una reuşită, însă incriminarea infracţiunilor de ră-
pire a mijlocului de transport şi de răpire a mijlocului 
de transport cu tracţiune animală, precum şi a anima-
lelor de tracţiune, în Capitolul VI al Părţii speciale a 
C. pen. al RM, drept infracţiuni contra patrimoniului, 
încă nu a însemnat o purificare a capitolului dat de 
infracţiuni ce au un alt obiect juridic de atentare, ci a 
evidenţiat o dată în plus că titlul Capitolului XII al C. 
pen. al RM din 2002, nu este unul adecvat şi racordat 
obiectului juridic generic al tuturor infracţiunilor care 
alcătuiesc acest capitol.

CZU 343.346

REEVALUAREA NATURII OBIECTULUI JURIDIC GENERIC AL 
INFRACŢIUNILOR/CONTRAVENŢIILOR CONTRA SIGURANŢEI 

CIRCULAŢIEI TRANSPORTURILOR
Partea II

Ion SLISARENCO,
master în drept, doctorand, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM

REZUMAT
În prezentul articol, autorul a stabilit dacă titlul Capitolului XII al Părţii speciale a Codului penal al RM „Infracţiuni 

în domeniul transporturilor” şi titlul Capitolului XIII al Părţii speciale a Codului contravenţional al RM „Contravenţii în 
domeniul circulaţiei rutiere” reflectă exact şi pe deplin obiectul juridic generic al tuturor infracţiunilor/contravenţiilor care 
îşi găsesc sediul de incriminare în aceste capitole.

Cuvinte-cheie: infracţiune, contravenţie, trafic rutier, regulă de siguranţă, siguranţă a circulaţiei.
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SUMMARY
In this article, the author has determined whether the title of Chapter XII of the Special Part of the Criminal Code of 

Republic of Moldova „Crimes in the field of transport” and the title of Chapter XIII of the Special Part of the Code of Con-
travention of Republic of Moldova „Contraventions in the field of road traffic” reflects exactly and fully the generic legal 
object of all crimes/offenses that find their place of incrimination in these chapters.
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În această ordine de idei, dorim să atragem atenţia 
că în prezent, Capitolul XII din C. pen. al RM din 
2002 intitulat „Infracţiuni în domeniul transportu-
rilor”, la fel nu reflectă clar şi exact obiectul juridic 
generic al infracţiunilor care alcătuiesc acest capitol. 
De altfel, „domeniul transporturilor” este un areal 
mult mai cuprinzător decât cel cuprins de cadrul in-
fracţiunilor care şi-au găsit locul în acest capitol, fiind 
sistematizate de legiuitor, ţinându-se cont de obiectul 
generic al acestora. Constatăm că legiuitorul nu a in-
titulat corect capitolul în coraport cu obiectul juridic 
generic al infracţiunilor din acest capitol deoarece C. 
pen. al RM în vigoare, în capitolul XII „Infracţiuni în 
domeniul transporturilor” nu cuprinde toate infracţiu-
nile din domeniul transporturilor, ci doar unele dintre 
acestea, criteriul în baza căruia acestea au fost siste-
matizate în cadrul unuia şi aceluiaşi capitol fiind un 
obiect juridic mult mai îngust decât domeniul trans-
porturilor.

Legea cu privire la transporturi nr.1194-XIII din 
21.05.97, a fost prima lege după proclamarea inde-
pendenţei Republicii Moldova, care a introdus anu-
mite prevederi care în mare măsură aveau drept meni-
re, inclusiv şi protecţia juridică a siguranţei circulaţiei 
transporturilor. În conformitate cu această lege, trans-
portul este una dintre ramurile principale ale econo-
miei naţionale şi o verigă a structurii sociale a Repu-
blicii Moldova şi este chemat să asigure necesităţile 
în transporturi de mărfuri şi de călători [5]. Legislaţia 
cu privire la transporturi cuprinde legea sus-menţio-
nată, codurile transportului feroviar, auto, aerian, na-
val, urban electric şi transportului prin conducte, alte 
acte normative, precum şi acordurile internaţionale la 
care Republica Moldova este parte. Este evident că 
Republica Moldova dispune de un sistem cuprinză-
tor de transporturi care include transportul feroviar, 
auto, aerian, naval, electric urban şi transportul prin 
conducte.

În ordinea celor relatate supra, vrem să atenţio-
năm că domeniul transporturilor este unul deosebit de 
complex, iar spectrul de infracţiuni ce pot fi săvârşite 
în acest domeniul larg este şi mai cuprinzător, iar in-
fracţiunile sistematizate în Capitolul XII al C. pen. 
al RM din 2002 „Infracţiuni în domeniul transportu-
rilor”, nici pe departe nu reflectă cadrul tuturor in-
fracţiunilor din domeniul transporturilor, ci sunt doar 
câteva infracţiuni care atentează la un cerc de valori 
şi relaţii sociale mult mai limitate decât cele legate de 
domeniul transporturilor, legate de respectarea reguli-
lor de siguranţă a traficului la care participă mai multe 
tipuri de transporturi, valori care necesită a fi proteja-
te pentru a asigura activităţii transporturilor un cadru 
de existenţă şi desfăşurare în deplină siguranţă.

Suntem de acord cu opinia autorului Budeci V. 

care susţine că Capitolul XII, C. pen. al RM „Infrac-
ţiuni în domeniul transporturilor” nu conţine toate in-
fracţiunile ce ţin de domeniul transportului la general, 
ci doar cele ce ţin în special de securitatea circulaţiei 
şi (sau) exploatării mijloacelor de transport [6, p. 41]. 
În opinia aceluiaşi autor, în afara conţinutului capi-
tolului „Infracţiuni în domeniul transporturilor” şi-au 
găsit locul unele infracţiuni „ce ţin de transport”, adi-
că de domeniul transporturilor, care însă dispun de un 
obiect juridic special distinct şi de alte modalităţi ale 
elementului material. Autorul exemplifică anumite 
infracţiuni de asemenea gen, cum ar fi cele prevăzute 
la art.art. 1921, art.1922, 2891, 2892, 382, 383, 384 C. 
pen. al RM [6, p. 41]. Atragem atenţia că lista aces-
tora nu este epuizată în cele şapte infracţiuni menţi-
onate expres de autor, ci numărul acestora este mult 
mai mare.

Autorul Budeci V. mai menţionează că „aceste 
componenţe de infracţiuni, prin specificul inerent ţin 
de domeniul transporturilor şi de aceea în legislaţia 
penală a diferitor state unele dintre acestea, împreună 
cu alte norme ce stabilesc răspunderea penală pentru 
infracţiunile în domeniul transporturilor, sunt uni-
te într-un singur capitol al Codului Penal”, atrăgând 
atenţia la legislaţia penală în cazurile Belarus, Bul-
garia, Olanda, China, Lituania, Uzbekistan, Ukraina, 
Germania, Estonia, etc. [6, p.41, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15] Legiuitorul autohton, la elaborarea C. pen. 
al RM nu a adoptat o asemenea tehnica legislativă.

Considerăm că este necesar să facem o precizare 
cu referire la sintagma autorului Budeci V. „infracţi-
uni „ce ţin de transport”, şi anume că o anumită in-
fracţiune poate „ţine de transport” în sensul că este 
legată de unul dintre mijloacele de transport feroviar, 
naval, aerian sau rutier şi în sensul că poate fi legată 
de activitatea de transport, de circulaţia oricărui tip 
de transport, de transportarea, traficul, circulaţia de 
mărfuri şi/sau călători.

O analiză a infracţiunilor prevăzute de Partea 
specială a C.pen al RM ne permite să sesizăm că din 
rândul infracţiunilor legate de unul din mijloacele de 
transport feroviar, naval, aerian sau rutier, dar care 
nu fac parte din Capitolul XII al C.pen. al RM din 
2002 „Infracţiuni în domeniul transporturilor” pot fi 
menţionate:art.1373, 142, 1921, 1922, 288, 289, 382 
C. pen. al RM.

Toate aceste infracţiuni, deşi au tangenţe cu unul 
dintre tipurile de transport feroviar, naval, aerian sau 
rutier, nu se regăsesc în capitolul infracţiunilor în do-
meniul transporturilor.

Totodată, din rândul infracţiunilor legate de acti-
vitatea de transport, de circulaţia oricărui tip de trans-
port, de transportarea, traficul, circulaţia de mărfuri 
şi/sau călători, dar care la fel nu fac parte din Capi-
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tolul XII al C. pen. al RM din 2002 „Infracţiuni în 
domeniul transporturilor” pot fi menţionate:art.1401, 
158, 165, 1851, 1852, 206, 216, 217, 2171, 2172, 2173, 
218, 224, 226, 250, 256, 257, 2781, 2791, 2891, 2892, 
292, 292, 298, 383, 384 C. pen. al RM.

Infracţiunile menţionate supra, deşi ţin de activită-
ţile de transportare, circulaţie, navigaţie, zbor, şi chiar 
de încălcarea regulilor la efectuarea acestor activităţi, 
nu se regăsesc în cadrul capitolului infracţiunilor în 
domeniul transporturilor.

În această ordine de idei, susţinem că legiuitorul a 
denumit Capitolul XII al Părţii speciale a C. pen. al 
RM din 2002 „Infracţiuni în domeniul transporturi-
lor”, însă la sistematizarea tuturor infracţiunilor care 
într-adevăr pot fi catalogate drept infracţiuni în do-
meniul transporturilor, acesta le-a repartizat în capi-
tole distincte luând drept criteriu de sistematizare nu 
domeniul din care acestea fac parte, ci obiectul juridic 
generic la care atentează.

Deci, nu domeniul transporturilor a fost criteriul 
în baza căruia în Capitolul XII au fost incluse şirul de 
infracţiuni care se regăsesc în prezent în acest com-
partiment, ci un criteriu mult mai îngust după volum, 
şi anume, în opinia noastră, care este reprezentat de 
obiectul juridic generic al tuturor acestor infracţiuni 
alcătuit din totalitatea valorilor sociale şi relaţiilor 
sociale ce se nasc, se desfăşoară şi se sting în jurul 
acestor valori ce ţin de respectarea regulilor de sigu-
ranţă a circulaţiei şi de exploatare a tuturor tipurilor 
de transporturi şi care asigură desfăşurarea în deplină 
siguranţa a circulaţiei transporturilor.

Concluzii. În ordinea celor enunţate, propunem de 
lege ferenda a redenumi Capitolul XII al Părţii speci-
ale a C. pen. al RM „Infracţiuni în domeniul trans-
porturilor” după cum urmează: „Infracţiuni contra 
siguranţei circulaţiei transporturilor”.

Datorită faptului că obiectul juridic generic al in-
fracţiunilor omogene ce alcătuiesc un capitol distinct 
în cadrul Parţii speciale a C. pen. al RM, constitu-
ie principalul criteriu de sistematizare a acestora în 
cadrul capitolului concret, susţinem că redenumirea 
capitolului în propunerea înaintată va facilita identifi-
carea apartenenţei obiectuale a faptelor prejudiciabile 
care atentează la regulile de siguranţă a circulaţiei şi 
de exploatare a tuturor tipurilor de transporturi, pre-
cum şi vor determina o sistematizare mai reuşită a 
noilor incriminări din acest domeniu.

Propunerea de faţă se fundamentează şi pe faptul 
că titlu asemănător al capitolului le au şi infracţiunile 
similare din C. pen. al României şi anume infracţiuni-
le ce atentează la valorile şi relaţiile sociale din dome-
niul siguranţei circulaţiei transportului feroviar şi cel 
rutier sistematizate în Capitolul I „Infracţiuni contra 
siguranţei circulaţiei pe căile ferate” şi Capitolul II 

„Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile 
publice” din Titlul VII „Infracţiuni contra siguranţei 
publice” C. pen. al României [4].

Astfel, în ordinea celor relatate, pentru a reflecta 
mai exact conţinutul şi natura juridică a infracţiunilor 
cuprinse în capitolul infracţiunilor contra siguranţei 
circulaţiei transporturilor, propunem un nou concept 
şi anume cel de infracţiune contra siguranţei circu-
laţiei transporturilor.

În opinia noastră, prin infracţiune contra siguran-
ţei circulaţiei transporturilor trebuie de înţeles acea 
faptă (acţiune sau inacţiune) prejudiciabilă, prevăzută 
de legea penală, săvârşită cu vinovăţie, şi pasibilă de 
pedeapsa penală, care atentează, cauzează daune sau 
periclitează valorile sociale şi relaţiile sociale ce se 
nasc, se desfăşoară şi se sting în jurul acestor valori 
ce sunt condiţionate de respectarea regulilor de sigu-
ranţă a circulaţiei şi de exploatare a tuturor tipurilor 
de transporturi şi care asigură desfăşurarea în deplină 
siguranţa a circulaţiei transporturilor.

Deci, infracţiunile contra siguranţei circulaţiei 
transporturilor vor cuprinde toate faptele prejudici-
abile care atentează la valorile şi relaţiile sociale ce 
sunt condiţionate de respectarea regulilor de siguran-
ţă a circulaţiei şi de exploatare a tuturor tipurilor de 
transporturi.

Însă, dacă să ne referim doar la faptele de încălca-
re a regulilor de siguranţă a traficului rutier catalogate 
drept infracţiuni, atunci locul de incriminare a acesto-
ra va trebui identificat în cadrul infracţiunilor contra 
siguranţei traficului rutier din sistemul infracţiunilor 
contra siguranţei circulaţiei transporturilor – sistem 
care cuprinde mai multe categorii de infracţiuni, care 
în opinia noastră ar putea fi sistematizate în funcţie de 
categoria transportului la care se referă o infracţiune 
sau alta, şi totodată conform conceptului propus în:

a) infracţiuni contra siguranţei traficului rutier 
(circulaţiei rutiere);

b) infracţiuni contra siguranţei circulaţiei trans-
portului feroviar, naval sau aerian;

c) infracţiuni contra siguranţei circulaţiei trans-
porturilor de natură mixtă.

Astfel, conceptul infracţiunii contra siguranţei 
traficului rutier va cuprinde în viziunea noastră ca-
tegoria infracţiunilor prin săvârşirea cărora se aten-
tează nemijlocit la valorile şi relaţiile sociale ce ţin de 
respectarea regulilor de siguranţă a traficului rutier în 
activitatea de circulaţie şi exploatare a tuturor mijloa-
celor de transport care sunt antrenate în traficul rutier, 
pe drumurile publice şi accesibile publicului, şi care 
pun în pericol siguranţa traficului rutier.

În continuarea ideilor enunţate supra, constatăm 
că faptele prejudiciabile catalogate de legiuitor ca fi-
ind contravenţii ce atentează la siguranţa circulaţiei 
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tuturor tipurilor de transporturi nu îşi găsesc sediul de 
incriminare într-un singur capitol al Părţii speciale a 
C.contr. al RM [1] şi sunt divizate în capitole distincte 
şi anume în Capitolul XII „Contravenţii ce atentează 
la regimul din transporturi” şi Capitolul XIII „Contra-
venţii în domeniul circulaţiei rutiere”.

Evident că faptele contravenţionale de încălcare a 
regulilor de siguranţă a traficului rutier ar trebui să 
cadă sub incidenţa prevederilor legale stipulate în Ca-
pitolul XIII al Părţii speciale a C. contr. al RM, iar 
conform conceptelor statuate de către noi de „regu-
lă de siguranţă a traficului rutier”, de „infracţiune 
contra siguranţei circulaţiei transporturilor”, pre-
cum şi de „infracţiune contra siguranţei traficului 
rutier”, propunem un concept nou de „contravenţie 
ce atentează la siguranţa traficului rutier”, iar Capi-
tolul XIII al Părţii speciale a C. contr. al RM propu-
nem a fi redenumit în „Contravenţii ce atentează la 
siguranţa traficului rutier”.

Astfel, prin contravenţie ce atentează la siguran-
ţa traficului rutier, urmează să înţelegem acea faptă 
(acţiune sau inacţiune) prevăzută de C. contr., cu un 
grad de pericol social mai redus decât infracţiunea, 
săvârşită cu vinovăţie şi pasibilă de sancţiune contra-
venţională, care constă în încălcarea regulilor de si-
guranţă a traficului rutier şi care atentează la valorile 
şi relaţiile sociale ce ţin de respectarea regulilor de 
siguranţă a traficului rutier în activitatea de circulaţie 
şi exploatare a tuturor mijloacelor de transport care 
sunt antrenate în traficul rutier, pe drumurile publice 
şi accesibile publicului, şi care pun în pericol siguran-
ţa traficului rutier.
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Drept polițienesc

Introducere. Asigurarea ordinii de drept în țară 
este una dintre

 sarcinile constituționale de bază ale statului. Potri-
vit art. 1 alin. (3) al Constituției Republicii Moldova 
„Republica Moldova este un stat de drept, democra-
tic, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile 
lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea 
și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sunt 
garantate”. 

Potrivit naturii sale, omul este o ființă predispu-
să acțiunii, iar nevoile sale materiale și spirituale, 
trupești și sufletești îl silesc să activeze, să acționeze. 
Astfel, este firesc, ca fiecare persoană, în acțiunile 
sale, să intre în raporturi de interacțiune, armonizân-
du-se sau ciocnindu-se cu acțiunile altor membri ai 
grupului social [1].

În cadrul acestor relații și legături, acțiunea sau 
conduita fiecăruia este apreciată, evaluată de ceilalți 
membri ai colectivității și considerată acceptabilă ori 
inacceptabilă pentru ei sau pentru grupul social, după 
cum conduita sa se adaptează sau vine în conflict cu 
interesele acestora. În cazul acțiunilor inacceptabile, 
acestea fiind prejudiciabile, provoacă, în mod firesc, 
o reacție din partea celor nemulțumiți. Această reacție 
presupune un conflict între membrii comunității, care 
devine sursă permanentă de neliniște și nesiguranță 
pentru grupul social respectiv. Necesitatea conviețuirii 
oamenilor în societate a făcut ca omul să înțeleagă că, 
înăuntrul grupului social, acțiunile și interesele fiecă-
ruia trebuie să se armonizeze cu cele ale celorlalți, 
adică să se dezvolte într-o anumită ordine. Existența 
unei orânduiri sociale este posibilă numai în rezulta-

CZU ????

La 18 decembrie 2018 – Poliția Națională marchează cea de-a 28 aniversare din 
ziua fondării.

Colegiul de redacție susține opinia autorilor acestei publicații și se adresează 
către actualii Ostași ai ordinii de drept, către Veteranii serviciului polișienesc cu 
sincere felicitări cu ocazia Zilei Poliției. 

Vă urăm sănătate, liniște sufletească, belșug în casă. 
Slujiți cu cinste și devotament Patria – Republica Moldova și Poporul. 

POLIȚIA – SUBIECT PRINCIPAL AL ACTIVITĂȚII POLIȚIENEȘTI
POLICE – LE SUJET PRINCIPAL DE LʹACTIVITÉ DE POLICE
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student anul IV, specialitatea Drept, Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată

REZUMAT
Se consideră că cuvântul „poliție” derivă de la grecescul πολίτία care înseamnă activitate de stat, de interes public și 

a fost asimilat succesiv de diferite națiuni, într-un înțeles larg care cuprindea întreaga administrare a treburilor publice. 
Pe parcursul timpului, înțelesul acestui cuvânt a fost restrâns, direct proporțional cu reducerea sferei de atribuții. De la o 
competență largă legislativă, judecătorească și administrativă, pe care a avut-o inițial, azi poliția ca subiect al activității 
polițienești, aparținând puterii executive, are ca atribuție principală menținerea ordinii și asigurarea securității publice, 
protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Cuvinte-cheie: poliție, reglementare, ordine publică, securitate publică, securitate individuală, evoluție, origine.

RÉSUMÉ
On pense que le mot „police” derivé de la politique greque, activité dʹ intérêt général de lʹÉtat et successivement assimi-

lée par différentes nations dans un sens large englobant lʹensemble de lʹadministration des affaires publiques. Au fil du tem-
ps, la signification de ce mot a été restreinte, directement proportionnelle à la réduction de la portée des attributions. Dʹune 
vaste compétence législative, judiciaire et administrative, qui relevait à lʹorigine de la police comme le sujet de lʹactivité de 
police et qui appartent au pouvoir exécutif, la tâche principale est le maintien de lʹordre public et assurance de la sécurité, la 
protection de droits de lʹhomme et des libertés fondamentales.

Mots clés: police, réeglementation, ordre public, sécurité publique, sécurité individuelle, évolutions, origine.
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tul conformării reciproce ale fiecăruia în parte și toți 
laolaltă. De aici conchidem, că asigurarea unei bune 
conviețuiri sociale depinde, în cea mai mare măsu-
ră, de conformarea fiecărei orânduiri (ordini) sociale, 
a cărei menire este promovarea prosperității întregii 
societăți [2].

Fiecărei societăți îi sunt caracteristice un anumit 
ansamblu de norme, reguli de conduită. Dat fiind 
acestui fapt pentru fiecare formă a puterii sociale sunt 
caracteristice anumite metode de influență asupra 
celor care nu respectă aceste norme: fie ele morale, 
religioase sau juridice. Pentru puterea de stat este 
caracteristică constrângerea, deoarece statul, prin in-
termediul legislatorului, adoptă norme juridice, care 
sunt obligatorii pentru toată populația statului. Sunt 
obligatorii, deoarece populația, prin intermediul vo-
tului universal, secret și direct, a delegat atribuțiile 
sale [3] de acest gen statului [4].

Poporul își alege Parlamentul, de aceea actele ju-
ridice adoptate de acest organ sunt obligatorii chiar și 
pentru cei care nu au dat votul partidului (partidelor) 
care a obținut majoritatea în Parlament sau chiar nu a 
depășit pragul de intrare în Parlament. 

În cazul în care se încalcă aceste prevederi, atunci 
statul acționează asupra populației sale prin metoda 
de constrângere. Așadar, constrângerea, ca metodă de 
administrare, este prevăzută în toate sferele și dome-
niile de activitate a statului.

Luând în considerare că constrângerea este o con-
stantă a puterii de stat, formele, mijloacele și inten-
sitatea de înfăptuire a constrângerii reprezintă o va-
riabilă a acestei puteri și se află în raport direct cu 
starea ordinii de drept în societate. Cu alte cuvinte, 
raportul dintre convingere și constrângere, ca metode 
de influență a statului asupra cetățenilor săi, depinde 
de o mulțime de factori, iar acest raport se exprimă, 
deseori, cu destulă claritate, prin regimul politic al 
societății, în sistemele normative, determinate ex-
clusiv și obiectiv de imperativul conviețuirii soci-
ale a membrilor societății întru accederea acestora 
la „binele comun”, în care omul este solidar cu ele, 
pentru că valorile ocrotite și criteriile de ordonare a 
acestor valori sunt propriile sale valori și criterii, res-
pectarea regulilor de comportament apare ca asumare 
conștientă și deliberată a necesității, originală în con-
vingere, apare, deci, ca responsabilitate [5]. S-ar putea 
spune, așadar, că în evoluția puterii și a mijloacelor, 
prin care aceasta își valorifică sistemul său normativ, 
inversarea raporturilor dintre convingere și constrân-
gere semnifică, totodată, nivelul de responsabilitate 
socială. Cu cît mai înalt este nivelul de responsabili-
tate socială, cu atît mai neînsemnată este necesitatea 
aplicării constrângerii, cu atât este mai înalt nivelul 
de democrație în societate.

Responsabilitatea socială nu exclude răspunde-
rea, inclusiv cea juridică, ca unul din segmentele 
responsabilității, dar nici nu se reduce la ea. Res-
ponsabilitatea socială, care constituie o dimensiune 
interiorizată a agentului social, vizează activitatea 

desfășurată din propria inițiativă, printr-un aport con-
tributiv original în raport cu baza sa strict normativ 
juridică.

Constrângerea statală își face efectul prin diferite 
forme care ia o „îmbrăcăminte” juridicește consacra-
tă. Dacă ea este consacrată din punct de vedere juri-
dic, atunci constrângerea este aplicabilă în toate cazu-
rile de nesupunere a populației legilor statale. 

Statul este obișnuit să dețină monopolul „con-
strângerii organizate”, deoarece este datoria lui de a 
edita reguli de drept și de a asigura respectarea lor, fie 
prin convingere, fie prin forță de constrângere, atunci 
când aceasta este necesară [6].

O atare prerogativă este oficial organizată atît 
pe plan intern (poliție, justiția, organele de ocroti-
re a sănătății publice), cât și pe plan extern (forțele 
armate, serviciul vamal) ceea ce este o condiție a 
independenței naționale sau a suveranității.

În statul modern, care este un stat de drept, nor-
mele, create de autoritatea suverană, obligă nu numai 
pe cetățeni, ci, dimpotrivă, și statul. Cu alte cuvinte, 
normele juridice, în sistemul lor, sunt sancționate ori 
substituite de stat în vederea ocrotirii atît a intereselor 
colective, cît și a celor individuale. 

Conviețuirea pașnică și cooperarea armonioa-
să, fără lezarea drepturilor și intereselor membrilor 
societății, este scopul sacru și în același timp sublim 
al normelor juridice al legilor în general.

Unul din atributele esențiale ale suveranității sta-
tului, în general, îl constituie consacrarea dreptului de 
constrângere pe care statul îl are în raport cu cetățenii 
săi, cu ceilalți indivizi (cetățeni străini, apatrizi) și 
față de diversele grupuri sociale, inclusiv față de per-
soanele juridice. 

Acest drept al statului a fost consacrat și este cu-
noscut în literatura juridică sub denumirea de drept 
de poliție. 

Dreptul de poliție este o parte a dreptului ce îl 
are statul de a interveni pentru respectarea de către 
cetățeni a îndatoririlor ce le revin, iar pe de altă par-
te, este un drept al fiecărui individ de a cere sprijinul 
organelor polițienești pentru apărarea drepturilor ce 
le sunt conferite de stat și înlăturarea piedicilor ce li 
s-ar pune în exercitarea acestor drepturi recunoscute 
de lege [7]. 

Sloganele „statul de drept”, „stat democratic” 
și „stat polițienesc” strâns se intersectează între 
ele. Un stat de drept nu poate fi perceput fără o în-
altă democrație. Cu cât mai înalt este nivelul de 
democrație în societate, cu atât mai scăzută este nece-
sitatea statului de a aplica constrângerea statală (drep-
tul de poliție). 

Potrivit Legii supreme a Republicii Moldova, ori-
ce persoană trebuie să-și onoreze obligațiunile, să-
și exercite drepturile și libertățile constituționale cu 
bună credință, fără să încalce drepturile și libertățile 
altora. În caz contrar, apare necesitatea statului de a 
limita libertatea și inițiativa particularului prin exer-
citarea dreptului de poliție pentru a nu aduce atingere 
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și a nu se compromite grav ordinea publică, condiție 
esențială a oricărei societăți organizate. 

Dreptul de poliție a statului, în esență, este o 
funcție de supraveghere, de prevenire a comporta-
mentului ilicit al individului, un drept și, în același 
timp, o obligație a statului de a folosi puterea de con-
strângere pentru asigurarea integrității și intereselor 
sale. 

Statul de drept trebuie să soluționeze astfel pro-
blema priorității valorilor și bunurilor de bază încât 
numărul celor nesatisfăcuți să fie minimizat în așa 
măsură ca el să nu fie capabil de a destabiliza ordinea 
de conduită în societate.

Trecând în revistă cele menționate, vom concluzi-
ona că dreptul de poliție este o parte a dreptului ce îl 
are statul de a interveni pentru respectarea de către 
cetățeni a îndatoririlor ce le revin, iar pe de altă par-
te, este un drept al fiecărui individ de a cere sprijinul 
organelor polițienești pentru apărarea drepturilor ce 
le sunt conferite de stat și înlăturarea piedicilor ce li 
s-ar pune în exercitarea acestor drepturi recunoscute 
de lege [8].

Statul poate uzita dreptul de poliție atât în scop 
preventiv, cât și eventual represiv.

Conviețuirea pașnică și cooperarea armonioa-
să, fără lezarea drepturilor și intereselor membrilor 
societății, este scopul primordial și, în același timp, 
sublim al fiecărui stat. 

Activitatea tuturor subiecților împuterniciți de a 
realiza dreptul de poliție a statului în literatura de spe-
cialitate este denumită „activitate polițienească”.

Considerăm că această activitate poate fi definită 
ca fiind un gen specific și deosebit de important al 
activității statale, orientate spre asigurarea securității 
statale, economice, financiare, energetice, antiin-
cendiare, publice etc., precum și menținerea ordinii 
publice, efectuate de către organele împuternicite 
(subiecții activității polițienești), dotate cu împuterni-
ciri speciale privind aplicarea constrângerii statale, 
ca metodă de influență asupra celor administrați.

Formele activității cu caracter polițienesc, carac-
terul obiectelor protecției polițienești și specificul 
activității polițienești determină și sistemul subiec-
telor, celor care vor realiza funcțiile polițienești ale 
statului.

Subiectul activității polițienești ar putea fi definit 
ca autoritatea publică, persoana juridică sau fizică 
dotată în modul stabilit prin lege cu atribuții și împu-
terniciri în domeniul executării funcțiilor polițienești 
ale statului în scopul asigurării integrității obiectelor 
protecției polițienești.

Succesul realizării activității cu caracter polițienesc 
se află în raport direct cu determinarea sistemului su-
biectelor activității polițienești, selectarea lor, instru-
irea și dotarea adecvată specificului funcțiilor înde-
plinite. 

Poliția, ca subiect principal al activității polițienești, 
special format pentru realizarea dreptului de poliție a 
statului este o instituţie publică specializată a statului, 

în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care 
are misiunea de a apăra drepturile şi libertăţile fun-
damentale ale persoanei prin activităţi de menţinere, 
asigurare şi restabilire a ordinii şi securităţii publice, 
de prevenire, investigare şi de descoperire a infracţiu-
nilor şi contravenţiilor [9].

Scopul studiului. Pornind de la faptul că atât în 
doctrină, cât și în activitatea legislativ-creativă sin-
tagma „poliție” este interpretată și utilizată, în vizi-
unea noastră, incorect, fiind folosită doar ca denumi-
re a uneia dintre instituțiile publice care realizează 
dreptul de poliție a statului fără a conștientiza sensul 
acestei sintagme și ca formă de activitate a tuturor 
subiecților care realizează dreptul de poliție, scopul 
prezentului studiu constă în analiza evoluției concep-
tului de poliție și identificarea originei acestuia, tre-
cerea în revistă a problemelor de ordin organizatoric, 
structural și funcțional al Poliției ca subiect principal 
al activității polițienești.

Rezultatele obținute și discuții. Originea concep-
tului de poliție se consideră că provine de la cuvântul 
grecesc πολίτία care înseamnă activitate de stat, de 
interes public și a fost asimilat succesiv de diferite 
națiuni, într-un înțeles larg care cuprindea întreaga 
administrare a treburilor publice [10]. Pe parcursul 
timpului, înțelesul acestui cuvânt a fost restrâns, di-
rect proporțional cu reducerea sferei de atribuții. De 
la o competență largă legislativă, judecătorească și 
administrativă, pe care a avut-o inițial, azi poliția, 
aparținând puterii executive, are ca atribuție principa-
lă menținerea ordinii și securității publice, protecția 
drepturilor și libertăților fundamentale ale omului 

[11].
Dacă după E. Bianu etimologic cuvântul „poliția” 

derivă de la cuvîntul „politeia” (activitate de ordine 
în stat) [12], iar conform lui V. Barbu – de la greces-
cul πολίσ (oraș) [13], atunci René Lévy considera că 
aceasta „vine din grecescul „politeea”, însemnând 
ordinea globală a cetății (polis)”, însă pe parcursul 
istoriei sensul cuvântului „poliție” în Franța succesiv 
a însemnat: știință a guvernării până în sec. al XVI-
lea; funcție de reglementare în sec. al XVII-lea; pune-
rea în aplicare a legilor și reglementărilor în sec. al 
XVIII-lea; menținerea ordinii și represiunea penală 
în sec. al XIX-lea [14].

După V. Barbu, la începutul sec. XIX, germanul 
Behr scria despre 24 definiții ale noțiunii de „poliția”, 
G. Zimmerman – despre 80, iar Run spunea că în lite-
ratura germană existau cam 100 definiții [15].

Renumitul savant rus în domeniul dreptului 
polițienesc I. E. Andreevskii considera că poliția este 
activitatea de stat în domeniul administrării interne și 
a elaborat „legitățile științei despre poliție” în confor-
mitate cu care „când un individ cu puterile proprii nu-i 
poate să-și asigure condițiile securității și propășirii, 
care i-ar permite o dezvoltare liberă în ajutor, trebuie 
să-i vină activitatea altora numită poliție” [16].

René Lévy consideră că „Poliția – în sens general, 
înseamnă forța publică, care menține ordinea publi-
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că și reprimă criminalitatea, în sens juridic, poliția 
înseamnă un ansamblu de reguli impuse de către o 
autoritate publică cetățenilor pentru ansamblul acte-
lor vieții curente sau pentru a reglementa o activitate 
determinată, în scopul menținerii unei anumite ordini 
în cetate; prin extensie punerea în practică a acestor 
reguli” [17].

Otto Mayer, citat de V. Balmuș și V. Muntean, în 
studiul său cu privire la „Puterea poliției” susține că 
„Poliția este o specie particulară de activitate admi-
nistrativă, iar puterea poliției este manifestarea pute-
rii publice proprie acestei activități” [18].

La începutul sec. al XVIII-lea de la Mare inclu-
dea un număr mare de acțiuni cu caracter economic în 
noțiunea de poliție și împărțea domeniul de activitate 
al acestia în 11 sectoare [19]: poliția (administrația) 
propriu-zisă; poliția religiei; poliția moravurilor; 
poliția sănătății; poliția care se ocupa cu aprovizi-
onarea cu alimente; poliția locuințelor și a căilor 
de comunicații; poliția privind științele și artele; 
poliția comercială; poliția artelor mecanice; poliția 
angajaților; poliția care se ocupa de administrarea 
celor săraci.

Primele elemente ale științei despre poliție în 
Rusia s-au constituit în sec. al XVI-XVII-lea. La 
sfârșitul sec. XVIII s-au tradus lucrările lui Justi 
și Zonnenfels, iar prima lucrare originală în drep-
tul administrării interne a apărut în anul 1824 (Piotr 
Guliaev. „Dreptul și obligațiile poliției orășenești 
și de Zemstv și a tuturor locuitorilor Imperiului rus 
după starea lor”) [20].

În Rusia cuvântul poliție a apărut pentru prima 
oară într-un „ucaz” al țarului din sec. al XVIII-lea și 
imediat obține un caracter atotcuprinzător tipic pen-
tru epocă [21]. La Apus, ca și mai târziu în Rusia, 
dezvoltarea regimului de drept a adus treptat la limi-
tarea competenței și noțiunii de poliție. Deja în sec. 
al XVIII-lea, filosofia dreptului a înaintat principiul 
că competența monarhului se limitează cu ideea bi-
nelui comun, că constrângerea poate avea ca scop 
menținerea ordinii publice și liniștii și, nicidecum, 
sporirea bunăstării cetățenilor.

Spre sfârșitul sec. al XIX-lea, în conștiința publică 
din Rusia „imaginea poliției se asocia sau atât cu ac-
tivitatea de constrângere a statului pentru asigurarea 
securității publice și ordinii, cât și cu organele care 
executau această activitate” [22], sau „cu supraveghe-
rea ordinii exterioare la conviețuirea în comun” [23].

Definiția lui Laband: „Esența poliției constă în 
limitarea libertății naturale a cetățenilor în domeniul 
administrării interne prin măsuri de constrângere în 
interesele societății și statului” [24], schițează, în linii 
generale, menirea poliției din acea perioadă. 

În limba română cuvântul „poliție” s-a imple-
mentat în epoca fanarioților, sub puternică influență 
grecească. În documentele din sec. al XVII-lea și al 
XVIII-lea se întâlnește adeseori cuvântul „poliție” 
în înțelesul de „activitate de stat” și chiar în acela de 
„stat” propriu-zis. Este verosimil că această noțiune a 

„poliției – activitate de stat” s-a referit, în primul rând, 
la activitatea domnitorului și a dregătorilor [25].

În opinia unor autori din România, poliția este par-
tea puterii publice, executive, grevată cu apărarea per-
soanelor și lucrurilor, contra relelor pe care prudența 
umană le poate împiedica sau slăbi în efectele lor. 
Poliția administrativă menține ordinea publică, iar 
cea judiciară urmărește faptele penale, pe care poliția 
administrativă nu le-a putut preveni sau curma. După 
scopul ce și-l propune poliția administrativă poate fi: 
politică, sanitară, comercială, municipală, rurală etc. 
Poliția o exercită fiecare ministru, prefecți de județe și 
comisari de poliție, primarii etc. [26]. 

Dicționarul enciclopedic mic, editat la București 
în 1986, propune o altă viziune: „Poliția este un or-
gan de stat însărcinat cu menținerea ordinii, însă, în 
același timp, poliția este atribuția de control și de su-
praveghere a ordinii publice” [27].

Dicționarul explicativ al limbii române interpre-
tează noțiunea de „poliție” ca: „1) organ de stat însăr-
cinat cu menținerea ordinii publice și cu reprimarea 
infracțiunilor, iar a face poliție înseamnă a menține 
ordinea într-un mod sever și autoritar; 2) local în care 
se află instalată o poliție; 3) totalitatea polițiștilor din-
tr-o poliție, reprezentanții poliției” [28].

Necesitatea instituirii poliției este motivată și în art. 
12 din Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului 
din 26 august 1789 care stipulează că „Asigurarea 
drepturilor omului și cetățeanului creează necesitatea 
existenței unei forțe de stat instituită spre binele și in-
teresul tuturor…” [29].

Susținem părerea polițistului V. Barbu care atri-
buia noțiunii de „poliție” două aspecte: activitate în 
vederea menținerii ordinii publice și organizație care 
exercită această activitate [30].

În baza celor menționate, îmbrățișăm opinia, po-
trivit căreia sintagma „poliție” urmează a fi interpre-
tată și utilizată prin prisma a două aspecte: funcțional 
și organizatorico-structural.

Aspectul funcțional reflectă conținutul, for-
mele, principiile și metodele activității privind re-
alizarea dreptului de poliție a statului (activitatea 
polițienească). 

Aspectul organizatorico-structural reflectă siste-
mul subiecților dotați cu dreptul de a realiza activitatea 
polițienească (subiecții activității polițienești), deter-
minarea atribuțiilor și competențele fiecăror subiecți, 
organigrama și baza normativă de funcționare.

În prezenta investigație, noi ne referim la spe-
cificul funcționării doar a unuia dintre subiecții 
activității polițienești – activitatea poliției și ne 
vom referi numai la unele probleme, cum ar fi: tră-
săturile de bază ale activității polițienești, principiile 
activității polițienești, baza normativă privind orga-
nizarea și funcționarea, structura poliției, statutul ju-
ridic al polițistului, apărarea juridică și socială a lui 
din partea statului, implicarea societății în activitatea 
polițienească privind asigurarea ordinii de drept.

Analiza varietății de atribuții generale și specifice, 
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ce revin poliției moderne, face posibilă conturarea cla-
ră a trăsăturilor esențiale ale activității polițienești, 
fapt care contribuie la definirea complexă a ei [31]:

- activitatea polițienească este o activitate de di-
rijare a forțelor și mijloacelor polițienești, în vede-
rea menținerii ordinii publice, asigurării securității 
statale, publice, economice, energetice etc. În același 
timp, în cazul caracterizării activității polițienești prin 
prisma trăsăturii menționate, accentul se plasează pe 
organizarea comportamentului cetățenilor în locurile 
publice (străzi, parcuri, scuaruri, gări etc.). Este evi-
dent că conduita pietonilor și a conducătorilor mij-
loacelor de transport trebuie să fie conform regulilor 
de circulație rutieră, dar care nu poate să nu fie su-
pusă influenței organizatorice din partea poliției de 
patrulare. Din punctul de vedere examinat mai sus, 
activității polițienești îi sunt proprii toate trăsăturile 
activității administrative: organizatorică, de control, 
supraveghere continuă, din numele statului, însoțită 
de aplicarea puterii de stat și subordonată organelor 
de stat competente; 

- activitatea polițienească constituie un gen deose-
bit al activității statale. Caracterul deosebit al activității 
polițienești este determinat de două momente. În pri-
mul rând, părțile componente (organele polițienești – 
cetățenii, organizațiile), participante în sfera activității 
polițienești nu se găsesc în relații de serviciu unele 
cu altele, așa cum în toate relațiile juridice pe ori-
zontală subordonate în egală măsură legii. Obligația 
de subordonare și, mai apoi, aplicarea constrângerii 
administrative de către organul polițienesc se face 
simțitoare în cazul în care cetățeanul comite un delict 
(contravenție, infracțiune) sau când se ivește situația 
care periclitează siguranța publică (calamnități natu-
rale, epidemii, epizootii, catastrofe, avarii, accidente, 
operații de reținere a infractorilor etc.). În al doilea 
rând, caracterul deosebit al activității polițienești își 
găsește exprimarea în noțiunea de „protecție” (ocro-
tire), care intră în conținut și constituie baza acestei 
activități;

- din toate metodele de protecție a valorilor socia-
le, un rol deosebit de important pentru caracteristica 
activității polițienești îl joacă constrângerea admi-
nistrativă și supravegherea administrativă. În totali-
tate, metodele punctate constituie una dintre cele mai 
specifice trăsături ale activității polițienești, de aceea 
se poate spune că activtatea polițienească este o acti-
vitate de veghe și de constrângere;

- după natura sa, activitatea polițienească consti-
tuie o activitate profesională. Caracterul profesional 
al activității polițienești este condiționat de faptul că 
profesiunea cere de la cei care o exercită, cunoștințe 
teoretice respective (juridice, pedagogice, psiholo-
gice, economice etc.) și anumite aptitudini (deprin-
deri) practice. Fiind punitivă (de curmare, stopare), 
activitatea polițienească cere de la cei care o exercită 
să cunoască bine lucrul său, să aplice cu deosebită 
atenție, prudență și competență constrângerea, deoa-
rece uzitarea neglijentă și nepricepută a măsurilor de 

stopare este calificată ca abuz de putere, determină 
nemulțumirea cetățenilor și conflictul cu ei;

- activitatea polițienească este o activitate publică. 
Rolul și necesitatea existenței organelor de poliție, ca 
parte constitutivă a forței publice, își găsește justifi-
carea în existența și manifestarea contradicțiilor so-
ciale, în necesitatea satisfacerii unor cerințe ale vieții 
sociale și în reprimarea unor manifestări și tendințe 
deviate de ordin individual sau colectiv. Existența 
și evoluția societății nu poate fi concepută fără asi-
gurarea menținerii ordinii și liniștii publice, fără 
recunoașterea și respectarea demnității umane, atri-
bute fundamentale ale oricărei comunități omenești;

- activitatea polițienească este o activitate înca-
drată în limitele impuse de normele sociale și de 
stat, de respectul legii și libertății indivizilor. Într-
adevăr, poliția nu își poate desfășura activitatea decât 
în cadrul legii. Ea nu poate încălca dispozițiile legii 
care a creat-o și pe care se întemeiază. Într-un stat 
unde domnesc dreptul și ordinea de drept, acestea 
determină limitele puterii polițienești. Cadrul legal al 
activității polițienești îl constituie sistemul normelor 
juridice, în special, normele juridice de drept admi-
nistrativ;

- activitatea polițienească este o activitate înca-
drată în limitele unui sistem de principii fundamen-
tale. Principiile activității polițienești reprezintă acele 
orientări generale care călăuzesc și pe care se funda-
mentează întreaga activitate a organelor polițienești, 
în vederea realizării atribuțiilor ce le sunt stabilite de 
actele normative în vigoare [32]. 

Principiile care stau la baza activității poliției ur-
mează a fi divizate în două grupe: 1) cele care contri-
buie la asigurarea legitimității activității polițistului 
și 2) cele care asigură desfășurarea activității poliției, 
eficacitatea și oportunitatea ei.

La primul grup de principii se referă acelea care 
individualizează profesia de polițist și este, în speci-
al, climatul specific de moralitate. Respectul pentru 
ordine și lege, precum și impunerea respectării aces-
tora, nu pot fi realizate decât cu angajații care au un 
comportament fără reproș. În acest sens, pentru a fi în 
măsură să ofere populației servicii corespunzătoare, 
se recomandă ca lucrătorii să cunoască, să înțeleagă 
și să respecte principiile fundamentale care trebuie 
să le guverneze conduita profesională: a) legalita-
te; b) egalitate, imparțialitate și nediscriminare; c) 
transparență; d) capacitatea și datoria de exprimare; 
e) disponibilitate; f) prioritatea interesului public; g) 
profesionalismul; h) respectul; i) integritatea morală 

[33].
La cel de-al doilea grup de principii se referă: dis-

ponibilitatea; prioritatea interesului public; profesio-
nalismul; respectul față de cetățeni, față de șefii pro-
fesionali și respectul mutual; principiul integrității 
morale [34].

Baza normativă privind organizarea și 
funcționarea poliției pornește de la 13 septembrie 
1990, când Guvernul Republicii Moldova a adoptat 
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Hotărârea nr. 321 cu privire la reforma organelor și 
Ministerului Afacerilor Interne al R. S. S. Moldova, 
care prevedea crearea Departamentului Poliției și a 
secțiilor de poliție raionale și s-a aprobat Regulamen-
tul Ministerului Afacerilor Interne al R. S. S. Moldo-
va. 

Conform Regulamentul Ministerului Afacerilor 
Interne al R. S. S. Moldova din 13 septembrie 1990, 
pct. 24) Ministerul Afacerilor Interne al Republicii 
Moldova colaborează cu Ministerul Afacerilor Inter-
ne al URSS în bază de contract. Astfel, locul miliției 
este ocupat de noile organe ale afacerilor interne, de 
poliție. 

La 18 decembrie 1990, Parlamentul Republicii 
Moldova a adoptat Legea cu privire la poliție [35]. 
Legea nominalizată era înalt apreciată atât de către 
practicieni cât și de către juriștii-savanți. această lege 
era bine chibzuită, echilibrată, reflecta toate aspec-
tele de organizare și desfășurare a activității poliției, 
și anume: erau bine formulate sarcinile principale și 
principiile activității poliției; activitatea poliției și 
drepturile cetățenilor; structura poliției; competența 
Ministerului Afacerilor Interne în sfera de activitate 
a poliției pentru menținerea ordinii publice și comba-
terea criminalității; reglementarea sprijinului acordat 
de autoritățile administrației publice, de organizațiile 
obștești, de colectivele de muncă și de cetățeni la 
îndeplinirea sarcinilor poliției. O valoare deosebi-
tă reprezintă acea parte a Legii cu privire la poliție 
din 18.12.1990 care era consacrată apărării juridice 
și sociale a polițistului din partea statutului (titlul 
IV). 

În acest titlu erau clar reglementate: obligativita-
tea subordonării în fața colaboratorului de poliție 
(art. 30); inadmisibilitatea amestecului în activi-
tatea colaboratorului de poliție (art. 31); dreptul 
colaboratorului de poliție la apărare juridică (art. 
32); dreptul la risc profesional (art. 33); asigurarea 
de stat și plățile de compensare… (art. 34); asigu-
rarea colaboratorilor poliției cu telefon și cu locuri 
în instituțiile preșcolare (art. 36); dreptul colabora-
torilor poliției la concediu suplimentar plătit (art. 
37); dreptul colaboratorului poliției la transport 
(art. 38); drepturile colaboratorilor poliției aflați în 
deplasare (art. 39).

Legea nominalizată prevedea și efectele nerespec-
tării garanțiilor de protecție socială a colaboratoru-
lui poliției. Potrivit art. 40 din legea respectivă, „În 
cazul nerespectării garanțiilor de protecție socială, 
prevăzute de prezenta lege, colaboratorul poliției are 
dreptul să primească recompense din mijloacele bu-
getului respectiv. 

Autoritățile administrației publice locale pot sta-
bili și alte garanții de apărare juridică și socială a co-
laboratorilor poliției neprevăzute în prezenta lege”.

Treptat, modificările efectuate în legea respectivă, 
devin tot mai frecvente, majoritatea cărora, în viziu-
nea noastră, nu contribuie la sporirea calității bazei 
normative de organizare și funcționare a poliției, în 

general, și a statutului juridic al polițistului, în speci-
al, ci dimpotrivă.

Definitiv, Legea cu privire la poliție din 18.12.1990 
a fost „înmormântată” la 05 martie 2013 data intrării 
în vigoare a Legii cu privire la activitatea Poliției și 
statutul polițistului nr. 320 din 27.12.2012 [36].

În opinia savanților și practicienilor preocupați 
de problema în cauză, noua lege nu a contribuit la 
perfecționarea mecanismului juridic de organizare și 
funcționare a poliției. În ceea ce privește statutul juri-
dic al polițistului, atunci, pornind de la structura legii, 
inițial, au apărut unele încurajări. Acestei probleme 
ia fost consacrat un capitol special – „Capitolul IV. 
Statutul polițistului”, care includea în sine 36 de 
articole.

Încurajările au devenit mai modeste după studie-
rea conținutului celor 36 de norme juridice. În scurt 
timp, asupra statutului juridic al polițistului, protecției 
juridice și sociale a lor s-a pornit un atac adevărat și, 
drept urmare, deja, către luna iulie 2017 au fost abro-
gate 35 de norme juridice din acest capitol. La mo-
mentul actual, capitolul conține doar o singură nor-
mă – art. 31 compusă din 4 aliniate. Această normă 
prevede: „Polițistul este funcționar public cu statut 
special (alin. (3))”.

Ce înseamnă aceasta, probabil, fiecare trebuie să 
mediteze de sine stătător.

Nu poate fi înțeleasă și susținută atitudinea or-
ganelor abilitate față de protecția juridică și socială 
din partea statului față de acei funcționari cu statut 
special, fără activitatea cărora nu poate exista statul. 
Nivelul de asistență socială a polițiștilor, inclusiv sa-
larizarea lor, nicidecum nu sunt raportate la volumul, 
caracterul și specificul activității polițienești, la regi-
mul de activitate a lor, riscul profesional pentru să-
nătatea și viața lor și a membrilor familiei lor. Logic 
apare întrebarea: „De ce asistența juridică și socială a 
polițiștilor este mult mai proastă în raport cu colabo-
ratorii celorlalte organe de drept?”. 

Considerăm că nu doar statul are restanțe față de 
acea parte a polițiștilor care cu cinste și demnitate își 
onorează atribuțiile. Este foarte discutabilă și opinia 
societății referitoare la locul și rolul poliției în asigu-
rarea ordinii de drept, opinie incorectă, deseori, neo-
biectiv fiind prezentată de către mass-media, posturile 
de televiziune și radio, care activ informează societa-
tea doar despre fapte negative din viața polițiștilor. 

Se creează impresia că pentru autoritățile mass-
media nu există alte culori, decât culoarea „neagră” 
în procesul analizei activității poliției, aprecierii 
obiective a rolului acestui organ în asigurarea ordi-
nii de drept, menținerea și restabilirea ordinii publice, 
asigurarea securității publice, securității persoanelor 
fizice și celor juridice. 

În limitele prezentei investigații vom scoate în 
evidență încă două probleme referitoare la regle-
mentarea procesului de organizare și funcționare 
a poliției: structura poliției și implicarea organelor 
administrației publice locale și a societății în activi-
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tatea polițienească, care în legea precedentă, în opi-
nia noastră, mult mai reușit erau soluționate.

Legea cu privire la poliție din 18.12.1990 venea cu 
o reglementare clară referitoare la structura poliției și 
prevedea că Poliția Republicii Moldova – ca organ de 
drept al autorităților publice, se divizează în: poliție 
de stat și poliție municipală. 

Poliția de stat își exercita atribuțiile pe întreg teri-
toriul Republicii Moldova, iar poliția municipală pe 
teritoriul unităților administrative respective.

Structura organizatorică şi limita numerică a efec-
tivului poliţiei de stat se aprobă de Guvern la propu-
nerea ministrului afacerilor interne, iar a poliţiei mu-
nicipale - de autorităţile administraţiei publice locale 
şi de ministrul afacerilor interne la propunerea comi-
sarului poliţiei raionale, şefului direcţiei afacerilor in-
terne a unităţii teritoriale autonome cu statut special şi 
comisarului poliţiei municipiului Chişinău.

Poliţia de stat în activitatea sa se subordona Minis-
terului Afacerilor Interne. Poliţia municipală se sub-
ordona concomitent Ministerului Afacerilor Interne şi 
autorităţilor administraţiei publice locale.

Controlul asupra activităţii poliţiei se înfăptuia de 
către Ministerul Afacerilor Interne, iar asupra activi-
tăţii poliţiei municipale - şi de către autorităţile admi-
nistraţiei publice locale [37].

Această prevedere legală era foarte necesară și 
oportună pentru asigurarea ordinii de drept în unitățile 
administrativ-teritoriale. Ea contribuia la: 

- determinarea responsabilității și răspunderii or-
ganelor administrației publice locale de organizarea 
și funcționarea poliției municipale;

- servea drept mecanism juridic legal pentru stabi-
lirea unor măsuri suplimentare de protecție juridică și 
socială a polițiștilor pentru asigurarea material-tehni-
că suplimentară a poliției municipale;

- impunea organele administrației publice locale 
să se implice activ și nemijlocit în realizarea funcțiilor 
polițienești, să mobilizeze în acest scop colectivele de 
muncă, diverse formațiuni obștești, în final, întreaga 
societate a comunității etc. 

Sprijinul acordat de autoritățile publice, de 
organizațiile obștești, de colectivele de muncă și de 
către cetățeni la îndeplinirea sarcinilor poliției era re-
glementat și prin intermediul altei norme juridice care 
avea următoarea redacție: „Autorităţile administraţi-
ei publice, colectivele de muncă, asociaţiile obşteşti, 
persoanele oficiale şi cetăţenii acordă poliţiei ajutor 
multilateral pentru menţinerea ordinii publice şi com-
baterea criminalităţii.

    Cetăţenii Republicii Moldova pot lucra, pe baza 
liberului consimţămînt, în calitate de colaboratori ne-
titulari ai poliţiei” [38].

La elaborarea și adoptarea Legii cu privire la ac-
tivitatea Poliției și statutul polițistului nr. 320 din 
27.12.2012, legislatorul a omis normele analizate, 
fapt prin care:

- organele executive din teritoriu, care potrivit Le-
gii administrației publice locale nr. 436 din 28.12.2006 

[39], fiind responsabile de asigurarea ordinii de drept 
în limitele garanțiilor unității administrativ-teritoriale 
au fost lipsite de mecanismul de executare în acest 
domeniu;

- s-a redus responsabilitatea și răspunderea orga-
nelor administrației publice locale pentru organizarea 
activității polițienești, în scopul menținerii și restabi-
lirii ordinii publice, asigurării securității publice, pen-
tru mobilizarea colectivelor de muncă, formațiunilor 
obștești și a cetățenilor în acest scop;

- a dispărut mecanismul juridic pentru contribuția 
suplimentară a organelor administrației publice locale 
la apărarea socială a polițiștilor etc.

În final, concluzionăm următoarele:
1) În actualele condiții, când asistăm la o agrava-

re a stării și caracteristicii criminalității pe toate pla-
nurile, când este pusă într-un pericol real integrita-
tea teritorială a multor țări din lume, se impune mai 
mult ca oricând întărirea autorității forțelor publice 
care pun în aplicare dreptul de poliție a statului, adică 
care aplică constrângerea statală față de acei membri 
ai societății care neglijează legea și intră în raport ju-
ridic de conflict cu ea, în scopul ocrotirii drepturilor 
și intereselor legale ale majorității cetățenilor, ce se 
conformează regulilor stabilite;

2) Majoritatea specialiștilor din domeniu substitu-
ie termenul „Dreptul de poliție al statului” cu terme-
nul „Drept polițienesc”, definiția căruia fiind totalita-
tea normelor juridice care reglementează raporturile 
sociale ce se nasc în procesul activității polițienești a 
organelor administrației publice, grevate cu atribuții 
de intervenție legală în drepturile și interesele legiti-
me ale persoanelor fizice și juridice în afara procedu-
rii penale și executiv-penale [40];

3) Recunoașterea dreptului polițienesc ca ramură a 
dreptului nu înseamnă întoarcerea la statul polițienesc, 
ci permite de a optimiza competența și structura or-
ganelor polițienești, de a spori eficacitatea activității 
polițienești și, ca consecință, asigurarea drepturilor, 
libertăților și intereselor legale ale cetățenilor, stabili-
tatea în societate;

4) Pentru interpretarea corectă a termenului 
„poliție” în desfășurarea activității științifice și didac-
tice, utilizării lui în practică el urmează a fi exami-
nat sub două aspecte: funcțional și organizatorico-
structural. 

Sub aspect funcțional el reflectă desfășurarea 
activității tuturor subiecților dotați cu dreptul de a 
aplica constrângerea din numele statului.

Aspectul organizatorico-structural reflectă orga-
nizarea funcționării unui singur subiect al activității 
polițienești ai poliției;

5) Organele polițienești reprezintă sistemul or-
ganelor administrației publice create prin lege, care 
exercită una sau mai multe din funcțiile: urmărirea 
penală, activitatea operativă de investigație, activita-
tea de poliție specială cu scopul asigurării drepturilor 
și libertăților cetățenilor, a statului, preîntâmpinării 
și curmării infracțiunilor și contravențiilor, după caz, 
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aplicarea dreptului de poliție față de infractori sau 
contravenienți;

Poliția ca atribut statal dă măsura gradului de 
civilizație a unei țări (societăți), iar după felul cum 
aceasta funcționează se poate vedea dacă societatea 
este plină de virtute (adică, însușiri morale pozitive 
ale omului) sau încărcată cu vicii, dacă în sânul ei 
domnește moralitatea sau dimpotrivă. 

Astfel, poliția este oglinda comunității în cadrul 
căreia acționează, iar polițistul, prin rolul său, este 
sortit să se afle înaintea altor funcționari publici, 
pentru că are de suportat marea răspundere referi-
toare la prevenirea și combaterea faptelor antisoci-
ale, grija pentru siguranța cetățenilor.

A fi în slujba Poporului pentru fiecare polițist este 
nu doar o onoare ci, în primul rând, o mare responsa-
bilitate. Aplicând dreptul de poliție nu trebuie de uitat 
niciodată câte riscuri există la reținerea sau arestarea 
unei persoane doar în temeiul unor simple bănuieli. 
Dreptul de poliție (constrângerea statală) este instituit 
pentru binele tuturor, dar nu numai pentru cei cărora 
le-a fost încredințată aplicarea lui;

6) Majoritatea polițiștilor cu cinste și demnitate își 
onorează atribuțiile ce le revin și astăzi, în ajunul 
aniversării a 28 ani de la fondarea Poliției Repu-
blicii Moldova îi felicităm cu sărbătoarea profesi-
onală și le dorim ca ei, plecând la serviciu mereu 
să revină acasă vii, nevătămați și sănătoși, și ca în 
timpul apropiat munca polițistului să fie apreciată 
la justa sa valoare de stat și de societate!!!  
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